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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como objetivo realizar um estudo sobre os processos morfofonológicos 

desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento, na formação dos substantivos deverbais presentes 

em jornais antigos das cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. O corpus deste trabalho é 

composto de jornais antigos publicados nas duas cidades durante a primeira metade do século 

XX (de 1901 a 1950), que foram digitalizados para a coleta das ocorrências de substantivos 

deverbais. A pesquisa partiu da coleta de todas as palavras terminadas em -s/ção e -mento 

presentes nos textos dos jornais selecionados. Depois dessa etapa, realizamos a separação 

daquelas ocorrências que eram substantivos deverbais. A partir dos substantivos deverbais 

formados com -s/ção e -mento, fizemos a divisão daqueles que apresentam alterações na base 

verbal e, por fim, a separação de acordo com a conjugação do verbo da base (-ar, -er, -ir), para 

realizarmos as análises dos processos morfofonológicos que desencadearam as alterações nas 

bases verbais presentes nesses substantivos. Depois de identificarmos os diversos processos 

morfofonológicos desencadeados pelos sufixos na formação de substantivos deverbais, 

efetuamos as análises desses processos tendo como modelo a teoria de Geometria de Traços 

(CLEMENTS; HUME, 1995; COLLISCHONN, 1996; CAGLIARI, 1998). Os resultados 

obtidos mostram que o principal processo morfofonológico presente nos substantivos deverbais 

formados com o sufixo -s/ção é a Haplologia (apagamento de uma sílaba), que ocorre, por 

exemplo, em editar → editação → edição, suceder → sucedessão → sucessão e discutir → 

discutissão → discussão. Dentre todos os casos de substantivos deverbais formados com o 

sufixo -s/ção, com bases verbais das três conjugações e que apresentam algum processo 

morfofonológico, a Haplologia ocorre em 60% desses substantivos. Em relação ao sufixo –

mento, o principal processo encontrado foi o alteamento da vogal temática dos substantivos 

formados com bases verbais da segunda conjugação (-er), como nos casos de acolher → 

acolhimento e fornecer → fornecimento, em que a vogal média-alta [e] passa a vogal alta [i]. 

Esse processo é resultado da neutralização em [i] das vogais temáticas verbais da segunda e 

terceira conjugações, desencadeada pelo sufixo -mento, como mostram Villalva e Silvestre 

(2014). 

 

Palavras-chave: Português Brasileiro; Análise Linguística; Morfofonologia; Sufixação; 

Formação de Substantivos. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to do a study about the morphophonological processes trigged by the 

suffixes -s/ção and -mento in nouns formation present in old newspapers published in Araxá-

MG and Araraquara-SP. The corpus of this research is composed by old newspapers published 

in both cities during the first half of the XX century (1901 to 1950), which were scanned to 

collect the occurrences of nouns formed from verbs. The research started with a collection of 

all words ending with -s/ção and -mento presents in the texts from the selected newspapers. 

After this stage, we separated the occurrences of nouns formed from verbs. From the nouns 

formed with -s/ção and -mento, we separated those presenting changes in the verbal bases. After 

that, we made the separation according to the verbal conjugation present in the bases (ending 

with -ar, -er and -ir) to analyze the morphophonological processes that alter these bases. After 

identifying the morphophonological processes triggered by the suffixes, we analyze it through 

the Feature Geometry Theory (CLEMENTS; HUME 1995; COLLISCHONN, 1996; 

CAGLIARI, 1998). The results show that Haplology is the main morphophonological process 

present in verbal nouns formed with the suffix -s/ção occurring in 60% of the nouns with base 

changes. It occurs for example in editar → editação → edição, suceder → sucedessão → 

sucessão and discutir → discutissão → discussão. In relation to the suffix -mento, the raising 

of the thematic vowel is the main process occurring in bases from the second conjugation 

(ending with -er), as in acolher → acolhimento and fornecer → fornecimento, for example, in 

which the medium-high vowel [e] becomes a high vowel [i]. This process is the result of 

neutralization in [i] of the verbal thematic vowel from the second and third conjugations 

triggered by the suffix -mento as showed by Villalva and Silvestre (2014). 

 

Keywords: Brazilian Portuguese; Linguistic Analysis; Morphophonology; Suffixation; Nouns 

Formation.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta dissertação é fazer um estudo sobre processos morfofonológicos1 

desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento na formação de substantivos deverbais coletados 

nos jornais antigos (publicados entre 1901 e 1950) das cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. 

A nosso opção por estudar os sufixos –s/ção e –mento foi baseada no fato de que esses 

sufixos são bastante produtivos no Português, sendo responsáveis pela formação de um grande 

número de substantivos deverbais. Além disso, existe a preferência pela utilização desses dois 

sufixos quando o falante busca formar um novo substantivo. Esses sufixos são responsáveis, 

ainda, pela ocorrência de diversos processos morfofonológicos quando se unem a bases verbais, 

para a formação de nomes deverbais, como apontam outros trabalhos realizados anteriormente. 

A escolha dessas duas cidades se deve ao fato de que ambas se encontram no interior de 

dois estados brasileiros que possuem uma tradição nos estudos linguísticos, principalmente no 

que envolve os estudos de variedades sociolinguísticas, como o Grupo de Estudos Linguísticos 

do Estado de São Paulo (GEL), o Grupo de Estudos em Linguagem e Subjetividade (GELS), o 

Grupo de Estudos Variacionistas (GEVAR) e o Núcleo de Pesquisas em Sociolinguística de 

Araraquara (SoLAr). Além disso, essas cidades possuem um grande acervo de jornais antigos 

pouco explorado, que, muitas vezes, é desconhecido pela maior parte dos moradores.  

A opção pelo recorte temporal referente ao início do século XX (1901 a 1950) foi 

pautada na nossa intenção de colaborar para a preservação dos jornais, já que buscamos 

trabalhar com os jornais antigos, além de complementarmos os estudos de outros autores que 

abordam essa mesma temática, mas realizaram recortes temporais distintos, como Prado (2010) 

e Barbosa e Costa (2006). No entanto, os jornais datados de anos anteriores já se encontram em 

estado bastante avançado de decomposição, dificultando o manuseio, a digitalização e a coleta 

 
1 Nosso interesse pelos estudos morfofonológicos surgiu durante a realização da disciplina de “Língua Portuguesa 

IV – Morfologia” na graduação no curso de Letras Português/Inglês na UFTM (Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro) e a partir da leitura do artigo intitulado “Os processos morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -

s/ção e –mento”, de Barbosa e Costa (2006). A partir de então, surgiu a ideia, juntamente à professora doutora 

Juliana Bertucci Barbosa, de elaborarmos um projeto de pesquisa para estudarmos os jornais da cidade de Uberaba 

e Araxá, fazendo um trabalho comparativo com as publicações dos jornais das duas cidades. No entanto, devido à 

necessidade de delimitação do estudo, optamos por trabalhar apenas com os jornais de Uberaba, visto que já havia, 

no banco de dados do GEVAR (Grupo de Estudos Variacionistas da UFTM), imagens digitalizadas das edições 

de jornais publicadas no período escolhido. O projeto realizado ficou intitulado, então, como “Os processos 

morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento na formação de substantivos deverbais no 

Português Mineiro de Uberaba”. O trabalho teve duração de doze meses e foi fomentado pela FAPEMIG e 

apresentado durante a XXII Jornada de Iniciação Científica da UFTM. Depois da conclusão do trabalho de 

iniciação científica, apresentamos o interesse de dar continuidade ao estudo dos processos morfofonológicos. 

Como já tínhaamos experiência no trabalho com os jornais antigos de cidades do interior de Minas Gerais, 

decidimos estender essa pesquisa para uma cidade do interior de São Paulo, estado vizinho e que também tem 

tradição nos estudos linguísticos e sociolinguísticos. 
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das informações, além disso, o número de exemplares de períodos anteriores ao início do século 

XX é bastante reduzido.  

Nos períodos posteriores à segunda metade do século XX, os jornais começam a ser 

arquivados e conservados para pesquisa, de modo que temos um maior número de exemplares 

e maior disponibilidade, o que pode ser comprovado quando acessamos os arquivos públicos. 

Tendo em vista as diferenças entre as duas cidades (localização, número de habitantes, 

história da imprensa e das cidades), investigamos se os processos morfofonológicos e a escolha 

dos sufixos para formação dos substantivos deverbais são influenciados por essas diferenças. 

Com este trabalho buscamos, além do estudo linguístico sobre a formação de substantivos 

deverbais, contribuir para a preservação do patrimônio histórico e cultural das duas cidades por 

meio dos jornais digitalizados, disponibilizando-os para futuras consultas e pesquisas. 

Sendo assim, a relevância desta pesquisa consiste, justamente, no fato de estarmos 

analisando processos morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento nos 

substantivos deverbais de um período passado da língua presentes nos jornais antigos. É neste 

ponto, então, que está pautado o ineditismo do nosso trabalho, pois utilizamos jornais antigos 

de duas cidades distintas do interior de diferentes estados brasileiros para a comparação e o 

estudo de fenômenos linguísticos presentes nos substantivos deverbais.  

A opção pelo trabalho com os jornais foi realizada tendo em vista que eles são um 

material muito rico para a investigação, por permitirem ao pesquisador estudar o léxico que era 

utilizado no período selecionado, além de que, a utilização desse material auxilia-nos na 

caracterização linguística das cidades escolhidas para a realização deste estudo.  

Tendo em vista a localização das cidades escolhidas em estados brasileiros distintos e o 

acervo de Araraquara-SP ser maior e mais bem conservado que o de Araxá-MG, apresentando 

um número variado de exemplares de jornais disponíveis, buscamos constatar se há uma 

preferência pela utilização de –s/ção ou de –mento na formação de substantivos deverbais e se 

os processos morfofonológicos desencadeados por esses sufixos são diferentes nas cidades 

escolhidas para a realização deste estudo. 

Para a fundamentação das nossas análises, foi necessário um intenso levantamento 
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bibliográfico2  em três partes. Na seção dedicada ao levantamento bibliográfico, intitulada 

Subsídios teóricos, realizamos a divisão em três partes. A primeira parte trata da 

Morfofonologia e dos processos morfofonológicos, tendo em vista que a Fonologia e a 

Morfologia sempre estiveram relacionadas, apesar de terem seguido percursos distintos 

(SCHWINDT, 2006, p. 303). Conhecer, neste trabalho, a morfofonologia é importante, pois o 

seu objetivo é o estudo da estrutura fonológica dos morfemas e a investigação dos processos 

fonológicos que dependem da estrutura morfológica (CAGLIARI, 2002a; SCHWINDT, 2006). 

A segunda parte do nosso levantamento bibliográfico trata da Morfologia, buscando conhecer 

o seu objeto de estudo, os estudos do léxico e da sua ampliação, o estudo da palavra e dos seus 

constituintes (radicais, afixos, vogais temáticas), os processos de formação de novas palavras 

(com destaque para a derivação) e, por fim, a formação de substantivos e consequente mudança 

de classe. Essa subseção é bastante relevante, uma vez que estamos lidando com a formação de 

substantivos deverbais, ou seja, formação de novas palavras pela adição de um sufixo a uma 

base, com consequente mudança de classe. A terceira parte do levantamento bibliográfico trata 

da Fonologia, tendo como foco a Fonologia Lexical e a Fonologia Lexical do Português 

Brasileiro, além da Teoria de Geometria de Traços, que embasa as nossas análises. 

A segunda seção desta dissertação, intitulada Procedimentos metodológicos, traz 

algumas considerações pertinentes aos procedimentos metodológicos e corpus, enfatizando 

como foi realizada a construção do corpus, a coleta, divisão e classificação das ocorrências, 

além de trazer algumas informações relativas às cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. Nessa 

seção, descrevemos detalhadamente como ocorreu a digitalização dos jornais antigos utilizados 

para a construção do nosso corpus, além do processo de coleta das ocorrências, que foi bastante 

trabalhoso, já que as ocorrências foram coletadas sem o auxílio de nenhum software com essa 

finalidade. Além disso, inserimos informações relativas à cidades de Araxá-MG e Araraquara-

SP para caracterizá-las e situá-las geograficamente. 

Na terceira seção, intitulada Resultados e discussões, apresentamos a análise dos 

 
2 Devemos ressaltar que, para o levantamento bibliográfico e realização desta dissertação, foi de suma importância 

o cumprimento da Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), fomentada pela FAPESP (processo número 

2015/25331-5) realizada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sob supervisão da professora Alina 

Villalva, no período de 15/02/2016 a 15/05/2016. O projeto de pesquisa desenvolvido durante a realização da 

BEPE teve como objetivo estudar a produtividade dos sufixos -s/ção e -mento presentes nos substantivos deverbais 

coletados em jornais publicados em Portugal, para um levantamento de informações sobre o Português Europeu 

contemporâneo e comparação com os dados obtidos no Português Brasileiro. Durante a realização do estágio no 

exterior, a professora Alina Villalva colaborou de maneira significativa, apresentando outras pesquisas envolvendo 

estudos morfológicos e do léxico, além de bibliografia que ajudou substancialmente a complementar aquela inicial 

descrita no projeto de pesquisa deste trabalho. A realização do estágio também colaborou para o nosso crescimento 

como pesquisadores, aguçando o senso crítico e investigativo para que pudéssemos realizar as análises aqui 

descritas.  
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nossos dados, destacando os processos morfofonológicos encontrados em cada grupo de 

ocorrências, divididas de acordo com o sufixo e com a base do verbo derivante, além de 

descrevermos esses processos à luz da Teoria de Geometria de Traços. Na primeira parte dessa 

seção, descrevemos e caracterizamos todos os processos morfofonológicos encontrados, 

mostrando em quais grupos de ocorrências cada um é mais recorrente e os números de 

ocorrências com cada tipo de processos coletados nos jornais das duas cidades. Na segunda 

parte dessa seção, utilizamos a Teoria de Geometria de Traços para mostrar como esses 

processos ocorrem no nível lexical e como as mudanças fonéticas acarretam mudanças 

morfológicas nos substantivos formados.  

Por fim, apresentamos as nossas considerações finais, destacando os resultados obtidos 

com o nosso estudo e as referências utilizadas para a elaboração desta dissertação, além de 

inserirmos nos apêndices todas as ocorrências de substantivos deverbais, incluindo aqueles que 

apresentam processos morfofonológicos e aqueles formados por justaposição do sufixo à base 

verbal, divididos de acordo com o sufixo formador e com a conjugação do verbo da base. Ainda, 

inserimos, como anexos, imagens de uma edição de cada título de jornal, das cidades de Araxá-

MG e Araraquara-SP, utilizadas para a montagem do nosso corpus. 

 

 

 

  

 



 

 

22 

 

 

 

1 Subsídios teóricos 

 

Nesta dissertação, utilizamos alguns preceitos teóricos que pertencem ao campo de 

estudos da Morfologia e outros que pertencem à Fonologia, além de trabalhos que também 

fazem a junção desses dois campos dos estudos linguísticos, tendo em vista que os processos 

morfofonológicos operam na interface fonologia-morfologia, de modo que a formação de 

palavras pertence ao campo dos estudos morfológicos, enquanto os processos fonológicos 

desencadeados estão no âmbito dos estudos fonológicos.  

 

1.1 A Morfofonologia e os processos morfofonológicos 

 

De acordo com Schwindt (2006, p. 303), a Morfologia e a Fonologia tiveram percursos 

particulares, mesmo estando sempre relacionadas. Assim, a Fonologia sempre teve a sua 

autonomia reconhecida nas diferentes escolas linguísticas, enquanto a Morfologia teve altos e 

baixos. No historicismo, esteve ligada à noção de paradigma, no entanto, o seu auge foi atingido 

no estruturalismo, com o estabelecimento da noção de morfema, passando por um período de 

obscuridade no gerativismo e ressurgindo nos anos 70 com diferentes desdobramentos. 

Os fundamentos da morfofonologia, de acordo com Schwindt (2006, p. 304), foram 

propostos por Trubetzkoy (1929) e tratava-se de uma disciplina cujo objetivo era encarregar-se 

de intermediar as relações entre a fonologia e a morfologia. O autor também chama a atenção 

para as três tarefas básicas da morfofonologia de Trubetzkoy, que se referem “(i) ao estudo da 

estrutura fonológica dos morfemas” e ao “(ii) estudo das mudanças combinatórias nos sons que 

constituem um morfema, quando este morfema se combina com outros morfemas” e ao “(iii) 

estudo das alternâncias de sons que têm uma função morfológica” (SCHWINDT, 2006, p. 304). 

Das três funções citadas anteriormente, interessam-nos a i e ii, já que, nas análises dos processos 

morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento, interessam-nos a estrutura 

fonológica das bases e sufixos e as mudanças ocasionadas pela junção desses morfemas. 

De acordo com Cagliari (2002a, p. 64), a Morfofonologia ou Morfofonêmica é o estudo 

da estrutura fonológica dos morfemas. Assim, é um campo dos estudos linguísticos que faz o 

intermédio entre a fonologia e a morfologia, mas sem ser independente gramaticalmente. 

Alguns fenômenos fonológicos dependem sempre da estrutura morfológica, seja na juntura 

intervocabular, como na formação de substantivos pela adição de sufixos a uma base verbal, ou 

na de frases, como verificamos em casas amarelas, em que o [s] final de casas adquire o 

vozeamento e se torna [z] devido à presença de uma vogal no início da palavra seguinte, ficando 
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[kazazamaɾɛlas]. Assim, a estrutura morfológica da palavra casas é alterada, já que temos um 

substantivo com o alomorfe de plural [s]3 que adquire o vozeamento, passando ao alomorfe de 

plural [z], e essa alteração morfológica é resultado da adaptação fonológica da palavra, pois a 

consoante [s] adquire o vozeamento, tornando-se [z], por estar inserida num contexto 

fonológico entre duas vogais. 

Verificamos que, tanto Schwindt (2006) quanto Cagliari (2002a) ressaltam a 

importância dos estudos que integram a Morfologia e a Fonologia, já que, como observaremos 

nas nossas análises, os processos acarretados pela junção dos sufixos (-s/ção e -mento) às bases 

verbais são morfológica e fonologicamente condicionados. Desse modo, antes de passarmos 

para as análises, devemos entender alguns conceitos pertencentes à Morfologia (definição de 

palavra, conceito de morfema, os constituintes da palavra, formação de palavras, etc.) e à 

Fonologia (Fonologia Lexical, Fonologia de Geometria de Traços, etc.) para melhor 

compreensão do funcionamento dos processos morfofonológicos que são o foco deste trabalho. 

 

1.2 Morfologia 

 

Nesta subseção, trataremos de alguns conceitos pertencentes à Morfologia (tais como o 

seu objeto de estudo, a definição e classificação das palavras, além dos seus constituintes, e de 

que maneira o léxico de uma língua se amplia) que são muito importantes para o entendimento 

da formação de palavras, o que inclui a formação de substantivos deverbais, foco do nosso 

estudo. 

 

1.2.1 Objeto de estudo da morfologia  

 

 De acordo com Aronoff e Fudeman (2011, p. 1), o termo morfologia é atribuído ao 

escritor alemão Wolfgang von Goethe, que o cunhou no século XIX, para referir-se a contextos 

biológicos. De acordo com esses autores,  

 

 
3 Os alomorfes de plural, de acordo com Schwindt (2006, p. 307), são [s], [z] e [es]. 
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Its etymology is Greek: morph- means 'shape, form', and morphology is the 

study of form or forms. In biology morphology refers to the study of the form 

and structure of organisms, and in geology it refers to the study of the 

configuration and evolution of land forms. In linguistics morphology refers to 

the mental system involved in word formation or to the branch of linguistics 

that deals with words, their internal structure, and how they are formed. 

(ARONOFF; FUDEMAN, 2011, p. 1-2)4  
 

 Para definirmos o objeto de estudo da Morfologia, devemos entender que a etimologia 

dessa palavra já nos traz alguns indícios de qual é a função desse campo dos estudos linguísticos, 

como indica o excerto acima. As formas gregas morphê, “forma”, e logos, “estudo”, “tratado”, 

indicam a etimologia da palavra, mas não esclarecem qual é o objeto de estudo da morfologia, 

podendo, ainda, confundir o leitor, se tomar “forma” num sentido amplo, como sinônimo de 

plano de expressão, em oposição a plano de conteúdo. A forma compreende dois níveis de 

realização: os sons, que não possuem significado, mas se combinam e formam unidades com 

significado; e as palavras, que têm regras próprias de combinação para comporem unidades 

maiores. No entanto, a correlação entre o plano de expressão e o de conteúdo pode ser atribuída 

ao morfema, e não necessariamente à palavra. Assim, chegamos ao impasse de definir o objeto 

de estudo da Morfologia, que pode ser visto tanto como a palavra, quanto como o morfema 

(ROSA, 2003, p. 15). 

 De acordo com Rosa (2003, p. 43), “a linguística retirou da noção de palavra, em favor 

da noção de morfema, a ênfase que tinha nos séculos anteriores. O morfema tornou-se a 

unidade básica da gramática e, por conseguinte, da morfologia – agora transformada em 

morfologia baseada em morfemas.” (grifos da autora). Dessa forma, o objeto de estudo da 

morfologia deixou de ser uma dúvida e passou a ser o estudo das unidades mínimas 

significativas que constituem os vocábulos. Ainda de acordo com essa autora, “Cada morfema 

é um átomo de som e significado - isto é, um signo mínimo.”, assim, cabe à Morfologia estudar 

os morfemas e suas possíveis combinações para a formação de palavras e construção de sentido. 

No entanto, essa definição deve ser utilizada com cuidado, tendo em vista que alguns 

constituintes das palavras, considerados como morfemas, são destituídos de significado, como 

o caso das vogais temáticas ou das vogais de ligação (ROSA, 2003, p. 50). 

 De acordo com Schwindt (2006, p. 307), Harris (1951) define que “qualquer sequência 

de fonemas que contenha significado, e que não seja composta de sequências menores contendo 

 
4 Sua etimologia é grega: morf- Significa forma, e morfologia é o estudo da forma ou formas. Na biologia, 

morfologia refere-se ao estudo da forma e estrutura dos organismos, em geologia refere-se ao estudo da 

configuração e evolução das formas do solo. Na linguística, morfologia refere-se ao sistema mental envolvido na 

formação de palavras ou ao ramo da linguística que lida com as palavras, sua estrutura interna e como elas são 

formadas (Tradução nossa). 
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significado, é um morfema”. No entanto, para Schwindt (2006, p. 307) essa definição de 

morfema, como sequências particulares de fonemas, deixa de fora morfemas que, em princípio, 

estariam relacionados, como, em português, os morfemas de plural [s] (casas), e os seus 

alomorfes -[es] (mares), e [z] (casas amarelas). Assim, devemos ressaltar que o morfema é a 

unidade abstrata que faz parte do sistema linguística, enquanto que o morfe é a realização 

fonética do morfema e os alomorfes são as diversas configurações que um morfema pode 

assumir. Desse modo, os alomorfes do morfema plural [s] podem ser os morfes [s], [es] e [z]. 

Para aprofundarmos a noção de morfema, devemos esclarecer que os morfemas 

aditivos, são, de acordo com Rosa (2003, p. 51), facilmente captados pela análise morfêmica: 

são os radicais e os afixos. Ainda de acordo com essa autora, “a raiz ou radical primário é o 

elemento mínimo de significado lexical. Se for ampliado por derivação ou composição, forma 

o radical ou radical secundário” (ROSA, 2003, p. 51, grifos da autora). Um exemplo é o verbo 

deformar, que possui um radical, ou radical secundário, deform-, se retiramos o prefixo de-, 

ficamos com o radical primário form-. Os radicais verbais são exemplos de morfemas aditivos, 

que funcionam como bases para a adição de afixos, e serão abordados, neste trabalho, sob o 

ponto de vista da afixação pelos sufixos -s/ção e -mento. Os afixos são elementos que se 

distinguem pela posição que tomam em relação à raiz, de modo que os sufixos seguem o radical, 

enquanto os prefixos precedem o radical. 

 Para Villalva e Silvestre (2014, p. 87), de maneira semelhante a Rosa (2003), há dois 

tipos básicos de constituintes das palavras que são os radicais e os afixos. No entanto, esses 

autores acrescentam uma noção importante, que trata da caracterização funcional dessas 

unidades.  

Assim como nas estruturas frásicas, os constituintes desempenham, nas estruturas 

morfológicas, uma função gramatical, podendo ser núcleo, complemento, modificador ou 

especificador (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 87). Essas funções desempenhadas pelos 

constituintes morfológicos podem ser definidas da seguinte maneira: 

 

NÚCLEO – constituinte que determina as propriedades da palavra inscritas na 

sua assinatura categorial. Trata-se de um predicador, que pode selecionar um 

complemento (predicador transitivo), como, por exemplo, os sufixos 

derivacionais (cf. livraria), ou não selecionar qualquer complemento 

(predicador intransitivo), como os radicais das palavras simples (cf. livro). 

 
COMPLEMENTO – constituinte selecionado por um predicador transitivo. 

São complementos os radicais (cf. livraria), temas (cf. continuação) ou 

palavras (cf. invariavelmente) selecionados pelos sufixos derivacionais. 
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MODIFICADOR – constituinte que não é núcleo, nem complemento, nem 

especificador – são adjuntos que operam apenas semanticamente. São 

modificadores os prefixos (cf. reler) e os sufixos avaliativos (cf. livrinho). 

 
ESPECIFICADOR – constituinte que preenche informação solicitada pela 

assinatura categorial da palavra e que não é satisfeita pela informação que vem 

do núcleo. São especificadores os constituintes temáticos (cf. começar, livro) 

e os sufixos de flexão (cf. começar, livros), para além da vogal de ligação. 

(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 88, grifos dos autores). 
 

 Para as nossas discussões, é importante esclarecermos as funções de núcleo e de 

complemento das palavras. De acordo com os autores, o núcleo é o responsável por determinar 

as propriedades de uma palavra, enquanto o complemento é selecionado por um predicador 

transitivo (núcleo). Tomando como base os substantivos deverbais formados com os sufixos –

s/ção e –mento, temos como núcleo o sufixo e como complemento a base verbal, já que o sufixo 

carrega a carga semântica do substantivo deverbal. Assim, no substantivo administração, o 

sufixo -ção indica que é a ação ou o resultado da ação de administrar. 

Os sufixos são o núcleo, pois eles é que vão determinar a classe e o gênero da palavra 

que vai ser formada. Além disso, os sufixos apresentam forte exigência em relação à classe da 

palavra que pode figurar na base da derivação. O que quer dizer que os radicais são escolhidos 

pelos sufixos, e não o contrário. Por isso os radicais são complementos. Por exemplo, -ção e -

mento apresentam a propriedade de formarem substantivos femininos e masculinos, 

respectivamente. Além disso, a exigência desses sufixos em relação ao tipo de radical que pode 

figurar na base é a de que só podem aparecer verbos como complementos, radicais. 

Dado que os sufixos são os responsáveis pela assinatura categorial5 da palavra, no caso 

dos substantivos deverbais, esses morfemas vão determinar o gênero feminino para aqueles 

substantivos formados em –s/ção (a aparição, a apresentação) e masculino para aqueles 

formados em –mento (o abastecimento, o falecimento). Além disso, os sufixos se comportam 

como predicadores transitivos e selecionam o complemento, no nosso caso, uma base verbal. 

Assim como os sufixos –s/ção e –mento, que só selecionam bases verbais, há o sufixo –dor, 

que seleciona o tema verbal do infinitivo (apresentador, vencedor). Por outro lado, 

encontramos sufixos que só se unem a bases nominais, como –aria (livraria, padaria, 

pastelaria, etc.).  

 É importante destacarmos as funções exercidas por cada um dos constituintes 

 
5 De acordo com Villalva e Silvestre (2014, p. 147), a assinatura categorial, que inscreve as propriedades da palavra, 

foi definida por Lieber e se refere à moldura de traços morfossintáticos sintaticamente relevantes. Desse modo, no 

Português, a assinatura categorial é baseada nas informações de gênero e número para os substantivos e adjetivos 

e nas informações de tempo, modo, aspecto, número e pessoa para os verbos. 
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morfológicos que estamos abordando nesta dissertação, para entendermos como esses 

constituintes se organizam para a formação de estruturas maiores, além de estabelecermos as 

classes de radicais e as classes de afixos que serão melhor descritas posteriormente. 

 

1.2.2 O que estuda a morfologia lexical? Como se amplia o léxico? 

 

 Os nossos estudos morfológicos pertencem à corrente gerativista de pensamento, pois, 

de acordo com Rocha (1999) “na perspectiva gerativista há uma preocupação dos linguistas em 

explicitar a capacidade ou a competência que um falante nativo tem com relação ao léxico de 

sua língua, ou seja, a capacidade de formar novas palavras, de rejeitar outras, de estabelecer 

relações entre itens lexicais, de reconhecer a estrutura de um vocábulo, etc.”.  

Para Sandmann (1997b, p. 11), o estudo da Morfologia é o estudo da palavra, assim 

como também afirmado por Kehdi (2003). Além disso, à Morfologia cabe estudar a composição 

e a estrutura da palavra, abordando a (in)variabilidade, a sua capacidade de ser acrescida de 

unidades constitutivas, se a palavra é simples ou composta e, caso seja composta, se por mais 

de um radical ou se por um radical e mais um ou vários afixos.  

Sandmann (1997b) afirma que a competência lexical do falante possibilita que ele crie 

novas palavras por analogia, ou seja, por ter conhecimento da língua e das suas estruturas, o 

falante pode criar novas palavras para atender às suas necessidades de comunicação. Isso fica 

claro, quando analisamos as ocorrências coletadas para a realização deste trabalho, já que 

encontramos diversas palavras formadas com os sufixos em estudo, mas que não estão 

dicionarizadas nem são utilizadas em situações de comunicação diferentes daquelas analisadas, 

como, por exemplo, os casos de solucionamento e arrebatação, criadas por comparação à 

solução e arrebatamento, respectivamente. Esses exemplos mostram que o falante é capaz de 

criar itens lexicais com base no seu conhecimento das estruturas e das regras de formação dessas 

palavras.  

Assim, ao se deparar com uma estrutura como agitação, que se formou pela adição do 

sufixo -ção ao tema do verbo agitar, analogamente, o falante pode formar uma estrutura como 

falação, para indicar o excesso de conversa, ou conversa desnecessária sobre algum assunto 

não pertinente ao momento, podendo, ainda, ser empregada em um contexto como “A falação 

dos alunos atrapalhou a explicação do professor”. Neste caso, o substantivo carrega um teor 

pejorativo, assemelhando-se a outro substantivo presente na nossa língua, com valor semântico 

bastante parecido, que é falatório. A morfologia lexical é responsável pelo estudo da palavra, 

de suas estruturas e composição, além dos processos de formação de novas palavras. 
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 Passando, então, para o estudo de como ocorre a ampliação do léxico, Sandmann (1997a, 

p. 22) afirma que são três os recursos utilizados pelos falantes para a ampliação do vocabulário, 

sendo dois marginais e um central ou básico.  

O principal recurso utilizado para a ampliação do léxico é a formação de palavras a 

partir de palavras/morfemas preexistentes, tendo como ponto de partida uma base, sendo que, 

se o processo se der pela utilização de uma base e de afixos, teremos a derivação, que é o foco 

deste trabalho, mas se for utilizada mais de uma base, geralmente duas, teremos o processo de 

composição.  

Os recursos secundários são a criação do nada e o empréstimo de outras línguas. A chamada 

criação do nada ocorre a partir de fonemas ou sílabas, mostrando-se como um recurso raro e 

o autor mostra que, em língua portuguesa, só encontramos uma forma: tititi, em que a repetição 

da sílaba sem conteúdo semântico, ti, forma um vocábulo onomatopaico dotado de significado: 

mexerico, diz-que-diz. Além da forma citada por Sandmann (1997a), também encontramos, 

atualmente, as formas blábláblá e mimimi, que indicam, respectivamente: conversa 

desnecessária, sem sentido; e reclamação, imitação de choro. 

O segundo recurso secundário de enriquecimento do vocabulário são os empréstimos de 

outras línguas. Os empréstimos são resultado do contato com a cultura de sociedades falantes 

de diferentes línguas. Desse modo, o português emprestou palavras do francês para referir-se à 

etiqueta e à moda, do japonês para nomear as lutas (judô, caratê), do italiano recebemos 

vocábulos referentes à música erudita, a comidas, etc.. Um indício de que um empréstimo está 

bem adaptado à língua que o recebeu é a existência de palavras derivadas do empréstimo: snob 

= esnobe, que apresenta as formas derivadas esnobar e esnobação; e lunch = lanche, cujos 

derivados lanchar e lancheira são amplamente utilizados (SANDMANN, 1997a, p. 23-24).  

 Para esse autor, são três as funções exercidas pela formação de palavras: a função 

semântica, a função sintática e a função discursiva. A função semântica está relacionada à 

necessidade de se dar nome às coisas ou seres, principalmente se se tratarem de entidades novas, 

como objetos, fatos culturais, dentre outros. Para exemplificar essa função, Sandmann (1997a, 

p. 25) traz o exemplo de passeata, que deu origem a palavras novas como carreata, carroceata, 

bicicleata. Quando as manifestações, que envolviam percorrer um determinado trajeto, eram 

feitas a pé, ou quando ainda não havia carros ou bicicletas envolvidas nessas manifestações, os 

falantes utilizavam apenas passeata. Mas com a utilização dos carros, bicicletas ou carroças 

nessas manifestações, os falantes perceberam a necessidade da criação desses novos itens 

lexicais, citados anteriormente, tendo como base passeata. 

A função sintática ou de adequação sintática ocorre quando um processo de formação 
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de palavras opera uma mudança de classe de palavras, como no caso das palavras focalizadas 

nesta pesquisa, em que a sufixação opera a mudança de um verbo para um substantivo. Dessa 

forma, todas as ocorrências encontradas podem ser utilizadas em um contexto de adequação 

sintática, como no par “Os professores vão apurar os votos para a eleição de representante de 

classe/A apuração dos votos para representante de classe será feita pelos professores”. Essa 

função traz vantagens para os falantes em termos de variedade e adaptabilidade dos recursos 

expressivos da língua (SANDMANN, 1997a, p. 25-27). 

Por último, temos a função discursiva da formação de palavras, que, de acordo com 

Sandmann (1997a, p. 27), pode expressar aspectos subjetivos do emissor em relação ao 

conteúdo que é comunicado e adequar, discursivamente, ou estruturalmente, o texto como um 

todo. Essa função destaca-se, principalmente, no que se refere aos aspectos subjetivos do 

emissor em relação ao conteúdo, como observamos em palavras que, pela adição de um sufixo, 

adquirem um valor pejorativo, como em lavação, perguntação, pingação, ou pela adição de 

um prefixo, com enriquecimento do efeito expressivo, observado em palavras como 

desprefeito, desburocracia, descritério (SANDMANN, 1997a, p. 28). Os recursos 

morfológicos utilizados para expressar apreço ou desapreço são uma importante função da 

formação de palavras, como já observamos através dos exemplos citados anteriormente. 

Outro autor que também trata das funções de formação de palavras é Rocha (1999). Para 

Rocha (1999, p. 79), as três funções de formação de palavras são: a função de mudança 

categorial, por exigência do sistema linguístico; a função expressiva de avaliação, por influência 

do sujeito falante; e a função de rotulação, que está relacionada com o aspecto semântico. Essas 

três funções relacionam-se, respectivamente, à função sintática, à função discursiva e à função 

semântica indicadas por Sandmann (1997a). De acordo com Rocha (1999, p. 79-80), a função 

de mudança categorial está relacionada à exigência do próprio sistema linguístico, quando 

necessitamos empregar um item lexical de uma classe em outra. Por outro lado, a função 

expressiva de avaliação (ROCHA, 1999, p. 80) está intimamente relacionada ao papel do sujeito 

falante e ao uso de sufixos afetivos, enfáticos e intensificadores. Por fim, a função de rotulação 

(ROCHA, 1999, p. 81) relaciona-se com a necessidade do homem de dar nome às coisas, às 

ações, aos lugares, etc..  

 Assim, por estarmos lidando, neste trabalho, com a formação de palavras, nossos 

estudos pertencem à Morfologia Lexical, no que concerne à Morfologia6, já que lidamos com 

o estudo da palavra, dos seus constituintes e dos seus processos de formação, dentre outros 

 
6 No que concerne à Fonologia, nossas análises serão enquadradas no modelo da Fonologia Lexical e na Teoria 

de Geometria de Traços, como veremos adiante. 
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assuntos. A formação de palavras, por analogia às formas já existentes e utilizando os recursos 

disponíveis, é o principal mecanismo de ampliação do léxico. Assim, quando um falante forma 

uma nova palavra, como arrematação, por exemplo, ele está contribuindo para a ampliação do 

léxico e mostra total competência e conhecimento sobre os mecanismos de formação de 

palavras. Desse modo, a formação de substantivos deverbais com os sufixos -s/ção e -mento 

está relacionada à função de mudança categorial (ROCHA, 1999, p. 79-80) ou função sintática 

(SANDMANN, 1997a, p. 25-27), já que a formação de substantivos a partir de bases verbais 

permite a utilização de uma palavra de uma classe em outra.  

 

1.2.3 Léxico 

 

 De acordo com Laroca (2001, p. 83), “o léxico é o conjunto das unidades vocabulares 

de uma língua”. Assim, o léxico está relacionado com as funções de classificação e 

comunicação da língua, comportando-se como uma espécie de banco de dados ao qual os 

falantes recorrem quando necessitam se comunicar, tratando-se, então, da soma da experiência 

acumulada de uma sociedade e também do acervo de sua cultura através das idades 

(BIDERMAN, 1978, p. 139). Além disso, os falantes são os responsáveis pela ampliação e 

modificação do léxico de uma língua. Sempre que um novo item lexical é criado, ele pode ser 

inserido no léxico da língua ou no léxico particular pertinente a cada falante. Desse modo, 

 

O léxico é uma espécie de banco de dados previamente classificados, um 

depósito de elementos de designação, o qual fornece unidades básicas para a 

construção dos enunciados. O léxico, portanto, categoriza as coisas sobre as 

quais queremos nos comunicar, fornecendo unidades de designação, as 

palavras, que utilizamos na construção de enunciados. 
O léxico, portanto, não é apenas de um conjunto de palavras. Como sistema 

dinâmico, apresenta estruturas a serem utilizadas em sua expansão. Essas 

estruturas, os processos de formação de palavras, permitem a formação de 

novas unidades no léxico como um todo e também a aquisição de palavras 

novas por parte de cada falante.  (BASÍLIO, 2014, p. 9) 

  

Além disso, devemos enfatizar que  
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O léxico de uma língua é, pois, uma entidade abstrata que se obtém por 

acumulação: às palavras em uso por cada falante, no seio de uma dada 

comunidade de falantes, juntam-se palavras em uso por outras comunidades 

linguísticas falantes da mesma língua; às palavras em uso na 

contemporaneidade, somam-se as que estiveram em uso em sincronias 

passadas, de que temos notícia pela documentação escrita e que, por vezes, 

ressurgem; aos dados da escrita, unem-se os da oralidade, quando é possível 

apreendê-la, dada a muito maior fluidez da oralidade face à escrita. 

(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 23). 

  

Assim, o léxico de uma língua é o resultado do processo de evolução dessa língua e 

resultado da interação dos falantes, estando disponível para o uso e modificação de acordo com 

as necessidades de comunicação que os falantes possam encontrar. Além disso, como explicam 

Villalva e Silvestre (2014), na citação acima, o léxico é cumulativo: as palavras de uma língua 

que estão em uso por determinados falantes vão se juntando às palavras utilizadas por outros 

falantes, esse processo se repete ao longo da história e pode ser verificado tanto na fala, quanto 

na escrita, de acordo com os dados disponíveis.  

 Os excertos acima indicam a importância dos processos de formação de palavras para a 

ampliação do léxico, pois, devido à dinamicidade da língua, da evolução dos seres, a 

necessidade de novas unidades lexicais para a construção de enunciados vai se tornando maior, 

para a denominação de novos objetos, ideias, mecanismos ou condições. Os processos de 

formação de novas palavras podem ser considerados como processos de reciclagem, posto que 

utilizamos elementos da língua já disponíveis aos falantes para fazermos novas construções e 

ampliarmos o léxico. Desse modo, constatamos que a partir de verbos podemos formar 

substantivos, como verificamos neste trabalho. 

 Devemos ressaltar que o léxico utilizado varia de indivíduo para indivíduo e o número 

e a variedade de palavras utilizadas é resultado do contato do falante com um número grande 

de palavras, por exemplo, por meio da leitura. Assim, o falante pode apresentar um léxico 

passivo, que é utilizado em operações de reconhecimento de enunciados linguísticos, enquanto 

o léxico ativo é mais reduzido e está disponível para a produção (VILLALVA; SILVESTRE, 

2014, p. 24).  

É importante destacar que “a dimensão individual do conhecimento lexical não diz 

apenas respeito à quantidade de palavras que cada falante conhece e usa - também há diferenças 

na qualidade do conhecimento das unidades lexicais.” (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 

24). Para ilustrar a informação anterior, os autores utilizam, como exemplo, a ortografia ou o 

conhecimento etimológico. Em relação à ortografia, um indivíduo poderá tentar grafar uma 

palavra se ouvi-la, mesmo sem nunca tê-lo feito. No entanto, um mesmo som poderá ser grafado 
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de diferentes maneiras, como nos casos das palavras exemplo, azul ou casa, em que temos o 

mesmo som de [z] grafado com os grafemas consonantais “x”, “z” e “s”, o que pode gerar um 

pouco de dificuldade, caso o falante nunca tenha utilizado essas palavras e tente reproduzi-las 

graficamente apenas ouvindo-as. Além disso, palavras com uma única grafia podem apresentar 

diversas pronúncias, como no caso de porta, em que a consoante “r” apresenta diferentes 

pronúncias, no Brasil, de acordo com a região de origem do falante. A questão da etimologia é 

mais complexa e a história etimológica das palavras só pode ser aprendida por vontade expressa 

e nos casos em que estiver disponível (VILLALVA; SILVESTRE; 2014, p. 26), demandando 

pesquisas aprofundadas que não são comuns a todos os usuários de uma língua. 

 O léxico de uma língua é uma fonte inesgotável de elementos de investigação. Além 

disso, é no léxico que o falante busca os recursos disponíveis para os processos comunicacionais. 

Assim, o léxico está em constante alteração - sendo que alguns elementos caem em desuso, 

enquanto outros itens lexicais são formados - e não é o mesmo para todos os indivíduos, 

variando de acordo com as características particulares de cada um. Além disso, o falante pode 

apresentar o léxico passivo, que permite o reconhecimento dos enunciados linguísticos, e o 

léxico ativo, que é utilizado para a formação dos enunciados linguísticos. Por isso, é muito 

importante conhecer os itens lexicais de uma língua e como as pessoas fazem uso deles, além 

de entender as modificações feitas no léxico, por parte dos falantes, para as realizações 

discursivas que se adequam às situações vivenciadas por cada indivíduo. 

 

1.2.4 O que é palavra?  

 

 Depois de abordarmos a discussão acerca da Morfologia e do seu objeto de estudo, além 

de introduzirmos alguns comentários sobre o Léxico e seus mecanismos de ampliação, 

julgamos necessário e bastante pertinente adentrarmos outra discussão que tem como foco a 

definição de palavra. De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), cabe à 

Morfologia ocupar-se das palavras quanto à sua estrutura, formação, flexão e classificação 

(KEHDI, 2003, p. 10). Se à Morfologia cabe o estudo da palavra, necessitamos, então, discutir 

algumas propostas de caracterização e definição desse elemento linguístico. 

Câmara Jr. (2015[1970], p. 62) indica que a função do acento, no português, é dupla: 

distintiva e delimitativa. A função distintiva do acento em português serve para distinguir 

palavras como jaca (fruta brasileira) e jacá (uma espécie de cesto) ou caqui (fruta de origem 

japonesa) e cáqui (cor de poeira), além de ser um processo gramatical que distingue padrões 

morfológicos, entre o substantivo, proparoxítono, e a forma verbal, paroxítona, com mesma 
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configuração de fonemas do verbo correspondente: rótulo e rotulo, fábrica e fabrica, 

intérprete e interprete (CÂMARA JR., 2015[1970], p. 64-65). Em relação à função 

delimitativa, de acordo com o autor, a presença de acento indica a existência de um vocábulo e 

“a pausa só auxilia a delimitação do vocábulo na circunstância muito relativa de que, de um 

grupo de força a outro, é preciso se chegar ao fim de um vocábulo para haver pausa.” 

(CÂMARA JR., 2015[1970], p. 63-65). Assim, o final de um grupo de força é marcado pelo 

final de um vocábulo, de modo que não há casos em que o fim de um grupo de força coincida 

com o interior de um vocábulo. Desse modo, o acento, em português, é essencial para a 

determinação dos vocábulos.  

Na visão tradicional, a palavra, sob o ponto de vista fonético - constituída de fonemas e 

sílabas, podendo ou não ser provida de tonicidade - deve receber a designação de vocábulo, 

por outro lado, de acordo com Kehdi (2003, p. 10), palavra seria a denominação adequada 

quando enfocamos o ponto de vista semântico. Para Rosa (2003, p. 74), o termo palavra é 

utilizado como uma noção oriunda da escrita, que se aplica também à fala. Assim, se tomarmos 

como base a escrita, para definirmos palavra, podemos considerar que cada palavra é delimitada 

por dois espaços em branco (um antes e outro depois da palavra) ou por sinais de pontuação. 

No entanto, para Laroca (2001, p. 21), do ponto de vista psicológico, existe em todo falante 

uma consciência intuitiva de palavra, mesmo que a sua língua não tenha escrita. 

 Laroca (2001, p. 21) cita que a dificuldade dos linguistas em definir palavra é grande, 

de modo que esses estudiosos se valem de critérios fonológicos, morfológicos, sintáticos e 

semânticos, que também encontram limitações e não podem ser aplicados automaticamente. 

Kehdi (2003) mostra que a palavra pode ser abordada sob diferentes perspectivas - relacionadas 

aos variados campos dos estudos linguísticos - e considerando alguns critérios como a unidade 

acentual (campo da fonologia), a homonímia (campo da semântica) e a lexia (campo do léxico). 

Dessa forma, consideramos pertinente, neste trabalho, tratarmos dessas caracterizações 

distintas da palavra sob a óptica dos diferentes critérios gramaticais.  

 Considerando o critério fonético, a palavra seria uma unidade acentual, ou seja, um 

conjunto marcado por apenas um acento tônico (KEHDI, 2003, p. 11). Dessa forma, palavras 

como mesa, computador, máquina correspondem ao critério proposto. No entanto, expressões 

como leve-me, com o gato, também satisfazem a esse critério, por apresentarem apenas um 

acento tônico, porém, não constituem apenas uma palavra do ponto de vista gráfico. Dessa 

maneira, podemos encontrar sintagmas que apresentam apenas uma unidade acentual, porém 

compostos por mais de uma palavra. 

  Basílio (2014, p. 16), assim como Kehdi (2003) e Câmara Jr. (2015[1970]), indica que 
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a palavra pode ser considerada uma unidade fonológica. Desse modo, a palavra pode ser 

pensada como uma sequência fônica que ocorre entre pausas, mas, por outro lado, na estrutura 

do português, as palavras apresentam um padrão acentual que é baseado em tonicidade e 

duração. De acordo com Bisol (1996, p. 250-251), a palavra fonológica é o nível que faz a 

interação entre os componentes fonológico e morfológico da gramática, além disso, a autora 

também ressalta que a palavra fonológica não pode ter mais de um acento.  

No entanto, se considerarmos a palavra como unidade fonológica, encontraremos alguns 

problemas de identificação da palavra, tais como os clíticos - unidades que se agregam 

fonologicamente a uma palavra sem fazer parte dela morfologicamente - que fazem parte do 

vocábulo fonológico, mas não da palavra morfológica e ainda podem alternar de posição ou 

sofrerem interferência de outro elemento, contrariando a ideia de que as estruturas de uma 

palavra apresentam uma ordem fixa e não podem ser intercaladas com outros elementos 

morfológicos. De acordo com Leda Bisol (1996, p. 251), “o grupo clítico é a unidade prosódica 

que segue imediatamente a palavra fonológica.” e, levando em conta que a palavra fonológica 

só pode ter um acento, as palavras destituídas de acento podem entrar nessa categoria, como os 

clíticos. Define-se, então, o grupo clítico como “a unidade prosódica que contém um ou mais 

clíticos e uma só palavra de conteúdo” (BISOL, 1996, p. 252), como em leve-me ou o leque.    

Ao lado dos clíticos, as locuções também são um problema para a identificação da 

palavra, já que as preposições também são clíticos e, mesmo sendo consideradas como 

sequências de palavras, sob o ponto de vista gráfico, algumas expressões como a pé, de manhã, 

de repente, em cima, etc. apresentam unidade de significado e de uso e também são 

morfologicamente unificadas, não permitindo a interposição de outros elementos (BASÍLIO, 

2014, p. 16-17). 

Para Câmara Jr. (2015[1970], p. 22), partindo do mínimo para o máximo, “o vocábulo 

não é o termo inicial que se impõe. Ele se analisa, ou decompõe, em formas mínimas 

constituintes, que são os 'morfemas'.” Dessa forma, verificamos, novamente, a importância do 

estudo dos morfemas pela Morfologia, já que essas unidades mínimas significativas se juntam 

para formar um elemento maior, a palavra.  

 Devemos ressaltar que, 
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Ao contrário do critério fonológico que rege a nossa escrita, procurando 

representar aproximadamente os fonemas pelas letras e dividindo as suas 

sequências de acordo com as sílabas, a representação do vocábulo na escrita 

se faz pelo critério formal. Deixa-se entre eles, obrigatoriamente, um espaço 

em branco, porque, mesmo quando sem pausa entre si num único grupo de 

força, cada um é considerado uma unidade mórfica per si. (CÂMARA JR., 

2015[1970], p. 69) 
  

Assim, podemos afirmar que, na escrita, usam-se espaços em branco para separar os 

grupos de força, que podem apresentar mais de uma palavra na sua composição. Como no caso, 

citado por Câmara Jr. (2015[1970], p. 69) da expressão proscrever uma lei que pode ser 

transcrita como [pɾoskɾeveɾuma'leɪ], que é representada por um único grupo de força, mas 

apresenta várias palavras na sua composição e o final do grupo de força coincide com o final 

do vocábulo lei.  

Do ponto de vista morfológico ou gramatical, Laroca (2001, p. 24) indica que as 

palavras propriamente ditas são as representações concretas dos lexemas, flexionadas ou não. 

Desse modo, escrevo, escrevia, escrevi, escrevesse, escreveria são palavras que manifestam 

o lexema ESCREVER; livro, livros; lindo; lindos, linda, lindas, são palavras que representam 

os lexemas LIVRO e LINDO. Portanto, os lexemas são “unidades abstratas que representam 

determinado paradigma” (LAROCA, 2001, p. 24). Ainda, os lexemas podem ser simples (livro), 

compostos (guarda-chuva) ou derivados (livraria) e constituem entradas de dicionário. Para a 

autora, algumas sequências de alta frequência são palavras compostas, tais como mãe solteira, 

cesta básica, por exemplo. Por fim, devemos citar que o princípio da coesão interna e o da 

permutação7 são critérios para a identificação de palavras. O princípio da coesão interna diz 

respeito ao indicativo morfológico de que dois elementos se combinam para formar uma palavra 

e a impossibilidade de inserir uma ou outra forma entre eles. Já o princípio da permutação diz 

respeito à mobilidade, ou seja, à possibilidade de uma palavra trocar de posição com outra na 

mesma frase.  

 Se buscamos caracterizar a palavra sob o ponto de vista semântico, os casos de 

homonímia vão se tornar um problema. Na língua portuguesa, são consideradas homonímias as 

formas linguísticas com mesma estrutura fonológica, mas com significados diferentes (KEHDI, 

2003, p. 11). Assim uma palavra como manga, que apresenta significados distintos, deve ser 

considerada como uma única palavra ou haveria tantas palavras manga quanto os diversos 

significados correspondentes? A resposta a essa pergunta não é muito simples e, se buscarmos 

essa resposta em diferentes dicionários, poderíamos ficar ainda mais confusos, já que há aqueles 

 
7 Para mais informações, consultar Laroca (2001, p. 24-25). 
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que consideram manga como uma única palavra com distintos significados e há dicionários 

que consideram que, para cada significado, há uma palavra manga distinta.  

Continuando as discussões sobre a definição de palavra, podemos considerar a palavra 

sob o ponto de vista de lexia, que pode ser definida como uma unidade lexical memorizada 

(KEHDI, 2003, p.12). Dessa forma, temos três lexias distintas guarda, chuva e guarda-chuva, 

sendo que, em guarda-chuva, essas duas palavras não podem ser separadas sem perda de 

significado; também não podemos inserir um novo item entre as duas, formando, por exemplo, 

guarda-novo-chuva, o que está de acordo com a noção de coesão interna proposta por Laroca 

(2001, p. 24), que se aplica a palavras compostas e lexias complexas.  

Kehdi (2003, p. 12), tomando como exemplo guarda-chuva, traz outros dois exemplos 

de lexias compostas: casa de detenção e estrada de ferro. Nesses exemplos, o autor mostra 

que se trata de uma única palavra, pois não há relação de determinância, já que de detenção e 

de ferro não são determinantes de casa e estrada; portanto, devemos considerar casa de 

detenção e estrada de ferro como um bloco unitário, uma palavra composta. Isso mostra que 

não é o fato de apresentar hífen ou não que determinará se a palavra é composta. O que 

determinará isso será a análise da sua estrutura de formação, levando a palavra a ser 

compreendida como um significado só.  

 Assim como verificado em Kehdi (2003) e Laroca (2001), Basílio (2014, p. 14) ressalta 

que as palavras são construções que se estruturam de maneira específica, de forma que seus 

elementos componentes apresentam ordem fixa, sendo rigidamente ligados uns aos outros, não 

permitindo mudança de posição ou interferência de outros elementos. Esse fato se aplica às 

palavras compostas e também às palavras simples e derivadas. Retomando os exemplos 

anteriores, guarda-chuva e casa de detenção apresentam uma ordem fixa, sendo que nenhum 

item poderia ser inserido no interior dessas estruturas, como *guarda-novo-chuva ou *casa 

velha de detenção. Essa mesma característica se aplica, também, a palavras simples, derivadas, 

como encaixado, por exemplo, já que não poderíamos inserir segmentos no seu interior, 

formando encaixonado; ou narração, cujos elementos não poderiam apresentar uma ordem 

diferente, formando, por exemplo, çãonarra (BASÍLIO, 2014, p. 14). Tal característica 

também está relacionada à noção de coesão interna proposta por Laroca (2001, p. 24). 

 Outro problema em relação à determinação do que é palavra está ligado à flexão, já que 

uma mesma palavra pode se apresentar flexionada de diferentes maneiras. Um exemplo é o 

verbo comer, que pode ocorrer como formas simples, em comeu e como, ou em formas 

compostas, como em comeriam, comerá. Se essas formas estivessem em algum enunciado, 

como João comeu o bolo/Eu como o bolo/Eles comeriam o bolo/João comerá o bolo, seriam 
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consideradas como uma palavra distinta em cada um desses enunciados, mas, na verdade, trata-

se de quatro formas flexionadas do verbo comer. Assim, temos dois enfoques diferentes: um 

que considera as palavras como “unidades de que se compõe o enunciado” (cada uma das 

conjugações do verbo comer, inseridas no enunciado); e outro que considera a palavra “como 

uma unidade estrutural que congrega diversas formas” (o verbo comer, agregando todas as suas 

conjugações). 

Basílio (2014, p. 15) também enfoca a diferenciação entre palavra, vocábulo e lexema 

e, retomando o exemplo do verbo comer, podemos considerá-lo como um lexema, ou uma 

unidade lexical, enquanto as suas diferentes flexões seriam vocábulos, ou variações de forma 

de uma mesma palavra. Essa diferenciação está pautada na diferenciação palavra como unidade 

lexical e como unidade formal, de maneira que os vocábulos que não apresentam significado 

lexical não podem ser considerados lexemas, mas vocábulos gramaticais, tais como as 

preposições, conjunções e verbos auxiliares.  

 Basílio (2014, p. 17) apresenta, também, a ideia da palavra como forma livre mínima, 

que pode constituir, por si só, um enunciado8, diferentemente da forma presa, ou afixo, que só 

ocorre em conjunto com outra, estabelecendo uma relação de dependência com ela. Essa 

definição não está livre de problemas, assim como todas as anteriores, pois verificamos que 

nenhuma definição de palavra é eficiente o bastante para ser tomada como correta, todas elas 

são válidas e se complementam. Muitas vezes a divisão de palavras passa pela intuição do 

falante que, com o seu domínio e conhecimento da própria língua, mesmo inconscientemente, 

é capaz de delimitar o que é uma palavra. 

 Villalva e Silvestre (2014) também problematizam a questão da definição de palavra. 

Para esses autores, palavra é o rótulo mais fácil de ser utilizado, mas a definição deste conceito 

é difícil de ser estabelecida e não há razões para a aceitação de que palavras e unidades lexicais 

sejam termos equivalentes. É importante considerarmos que  

 

 
8 Um exemplo de uma palavra que constitui um enunciado completo seria a palavra “pare”. 
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No léxico, todas essas dimensões de palavras são igualmente relevantes: 

enquanto unidades lexicais, as palavras são paradigmas (identificados por um 

lema 9 ), ou seja, são conjuntos de formas portadoras de informações 

fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas e ainda de outras 

informações de vária ordem, como, por exemplo, a etimologia. Conhecer uma 

palavra significa conhecer todo o conjunto de informações que ela comporta 

e que a constitui, sendo este um conhecimento abstrato e potencial. Só no uso 

se podem registrar e medir ocorrências das formas das palavras. (VILALVA 

e SILVESTRE, 2014, p. 76) 

  

Para finalizar as nossas considerações acerca das definições de palavra, devemos 

ressaltar que, de acordo com Rocha (1999, p. 69) “uma palavra se caracteriza por possuir uma 

identidade fonética, uma identidade semântica e uma identidade funcional.” Assim, nos 

exemplos (ROCHA, 1999, p. 69) 

 

(1.1) a) Meus dentes estão escovados 

 b) Os dentes desta engrenagem precisam de graxa, 

 

 Tanto em a quanto em b, dentes é a mesma palavra, pois em ambos os casos os aspectos 

fonético, semântico e funcional são os mesmos. 

Dessa forma, verificamos, novamente, a dificuldade de se determinar o que é a palavra 

e que sua definição pode variar de acordo com o enfoque (fonológico, sintático, semântico) 

dado. Como estamos trabalhando com processos morfofonológicos desencadeados na formação 

de substantivos deverbais, lidamos com conceitos que pertencem à Morfologia e à Fonologia e 

devemos determinar a melhor definição de palavra, para este trabalho, levando em conta os 

critérios morfológico e fonológico.  

Do ponto de vista fonológico, adotaremos a definição dada por Basílio (2014), Kehdi 

(2003) e Câmara Jr. (2015[1970]) de vocábulo, ou palavra, determinada por uma única unidade 

acentual, já que em palavras como adoção ou abastecimento, presentes no nosso corpus, 

verificamos a presença de um único acento (principal), que incide no sufixo adicionado. Do 

ponto de vista morfológico, devemos enfatizar que as palavras presentes no nosso corpus 

apresentam uma constituição rígida determinada pela coesão interna (LAROCA, 2001, p. 24). 

Assim, adoção e abastecimento são palavras derivadas que sempre apresentarão a mesma 

ordem dos seus constituintes (tema verbal + sufixo derivacional), ficando impedida a inserção 

 
9 De acordo com Villalva e Silvestre (2014, p. 79), uma forma de citação ou lema é a forma escolhida pelo falante, 

dentro de um conjunto de possibilidades, para representar uma ideia. Assim, o verbo ser, engloba vários lemas, 

como são ou foi, cabe ao falante selecionar um ou outro lema, de acordo com a sua necessidade. 
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de qualquer outro constituinte no seu interior. Em relação ao ponto de vista semântico, não 

verificamos casos de homonímia ou polissemia nas ocorrências presentes no nosso corpus. Por 

fim, devemos ressaltar que todas as ocorrências analisadas neste trabalho apresentam uma 

identidade fonológica, uma identidade semântica e uma identidade funcional, como propostas 

por Rocha (1999) e podendo ser verificadas nos exemplos abaixo: 

 

(1.2) A adoção da criança foi realizada com sucesso. 

 A adoção da medida de cortes financeiros não foi bem aceita por todos na empresa. 

  

Nos exemplos anteriores, adoção é a mesma palavra, pois apresenta os mesmos aspectos 

fonético, semântico e funcional. 

 

1.2.5 Os constituintes da palavra e suas classificações 

 

 Tendo como base o pressuposto de que a palavra é um elemento cuja constituição é 

complexa, devemos analisá-la partindo dos seus constituintes morfológicos; desse modo, 

tomemos, como exemplo, o verbo administrávamos. Para analisarmos essa composição, 

devemos fazer a comparação sempre por pares, tendo em mente a riqueza de flexões que 

caracteriza a conjugação verbal que nos leva a comparar a forma proposta com as demais que 

se associam a ela. Na comparação por pares, devemos considerar que cada par apresenta uma 

só relação de semelhança e uma só relação de diferença, como indica Kehdi (2003, p. 13). 

Vejamos o seguinte exemplo, 

 

(1.3) administrávamos 

administrava 

 

No caso acima, o elemento comum é administrava e o diferencial é -mos, que só ocorre 

na primeira forma.  

 Devemos considerar, também, que os elementos destacados devem ter um valor 

significativo. No exemplo 1.3 acima, -mos indica “que a ação expressa no passado é realizada 

por um grupo de pessoas, entre as quais se inclui o falante.” (KEHDI, 2003, p. 13). Continuando 

a nossa decomposição, verificamos que administrava também é decomponível: 

 

(1.4) administrava 

administra 
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O segmento que se destaca, -va, “indica que a ação expressa pelo verbo se desenrola 

num passado que se prolonga” (KEHDI, 2003, p. 14).  

 Podemos ainda continuar com a decomposição, com o seguinte par: 

 

(1.5) administra 

administro 

 

Este par nos fornece, respectivamente, os segmentos -a e –o, mas o que nos interessa é 

o -a. Baseando-nos no par exemplificado acima, verificamos que o -a é a vogal temática do 

verbo. Nessa forma verbal, tanto o sufixo modo-temporal, quanto o número-pessoal é Ø. O -o, 

de administro, é o sufixo número-pessoal, da primeira pessoa do singular do presente do 

indicativo. Desse modo, a forma verbal destacada é constituída por quatro elementos: 

administr + á + va + mos.  

 Em relação aos segmentos destacados, devemos ressaltar que são unidades portadoras 

de sentido, que são elementos recorrentes e de grande produtividade na língua e que a ordem 

desses segmentos é rígida, sendo que qualquer alteração nessa ordem vai resultar em formas 

agramaticais. Essas unidades mínimas significativas recebem, em língua portuguesa, o nome 

de morfemas. Devemos ressaltar que essa definição de morfema como “unidade mínima 

significativa” deve ser utilizada com cuidado, tendo em vista que alguns morfemas, como as 

vogais de ligação e as vogais temáticas verbais, não são portadores de significado, no sentido 

convencional do termo, como explicam Aronoff e Fudeman (2011, p. 2): “Some morphemes 

have no concrete form or no continuous form, as we will see, and some do not have meanings 

in the conventional sense of the term.” 10.   

 A classificação dos morfemas é muito importante e não podemos deixar de abordá-la, 

pois, neste trabalho, vamos lidar com morfemas específicos que são os morfemas verbais, ou 

radicais verbais, e os sufixos formadores de substantivos -s/ção e -mento.  

  

 

 

 

 

 

 
10 “Alguns morfemas não têm uma forma concreta ou contínua, e como veremos adiante, alguns não possuem 

significado no sentido convencional do termo.” (Tradução nossa) 
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1.2.5.1 Radicais 

 

 Neste estudo, lidamos com a formação de substantivos deverbais, ou seja, quando, da 

junção de uma base verbal com um sufixo determinado, forma-se um substantivo. A base verbal 

com a qual trabalharemos é o tema verbal, formado pelo radical e sua vogal temática, excluindo-

se, então, a desinência verbal -r, indicadora de infinitivo. De acordo com Kehdi (2003, p. 26), 

“o radical corresponde ao elemento irredutível e comum às palavras de uma mesma família.” 

No nosso caso, vamos trabalhar com radicais verbais, como administr-, aparec-, sent-, que 

estão presentes, respectivamente, nos verbos administrar, aparecer e sentir.  

 Para Villalva e Silvestre (2014, p. 89, grifos nossos), “Radical é o nome que identifica 

o tipo de constituintes morfológicos, que, de forma mais ou menos intuitiva, se considera estar 

na base das palavras”. Além disso, observando-se dados do Português, podemos constatar que 

há radicais, como livr-, que ocorrem em palavras simples (livro) e em palavras complexas 

(livraria)11 . Há, ainda, os radicais que só ocorrem em palavras complexas, como bibli-, 

presente em bíblico e bibliografia. Os chamados radicais livres são aqueles que ocorrem em 

palavras simples e complexas (livr-), enquanto os radicais presos são aqueles que só ocorrem 

em palavras complexas (bibli-).  

 

1.2.5.2 Afixos 

 

 De acordo com Kehdi (2003, p. 27), “designam-se afixos os morfemas que se anexam 

ao radical para mudar-lhe o sentido […] ou acrescentar-lhe uma ideia secundária […]”.  Os 

afixos podem ainda contribuir para a mudança de classe gramatical do vocábulo, como no caso 

dos sufixos abordados neste trabalho, -s/ção e -mento. Os afixos que se antepõem ao radical 

são denominados prefixos e os afixos que são pospostos ao radical recebem a denominação de 

sufixos. No entanto, a diferença entre prefixos e sufixos não está apenas na distribuição. A 

junção de um prefixo a um radical não ocasiona, no português, mudança da classe da palavra 

formada, diferentemente do que se observa com os sufixos, que podem ou não alterar a classe 

da palavra que está na base do processo morfológico. Os prefixos agregam-se normalmente a 

verbos, enquanto que os sufixos podem ser nominais, quando contribuem para a formação de 

 
11 Palavras simples são aquelas formadas por um radical e especificadores formais, como o índice temático, e 

especificadores morfossintáticos, como os sufixos de flexão (Ex: escol- + -a + -s = escolas). As palavras complexas 

são aquelas formadas por uma determinada regra e possuem um radical e afixos derivacionais (livr- + -eiro = 

livreiro). 
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nomes, e verbais, quando utilizados para a formação de verbos (KEHDI, 2003, p. 28). 

Observemos os seguintes exemplos: 

 

(1.6)    dispor (verbo) → predispor (verbo) 

                                                                        ↓ 

Junção do prefixo pre- 

 

(1.7)    dispor (verbo) → disposição (substantivo) 

                                                                        ↓ 

Junção do sufixo –ção à base do verbo dispor. 

 

 Nos exemplos acima (1.6 e 1.7), verificamos que a junção do prefixo pre- ao verbo 

dispor, formando predispor, não ocasiona a mudança de classe na palavra formada, enquanto 

que no substantivo disposição, formado pela junção do sufixo –ção à base do verbo dispor, 

temos a mudança de classe. 

Devemos acrescentar que, como explicado anteriormente, os sufixos são os núcleos dos 

substantivos deverbais, por isso ocorre a mudança de classe de palavras, já que são os 

responsáveis por determinar as propriedades das palavras, enquanto os radicais verbais são os 

complementos selecionados pelos predicadores transitivos. Os prefixos são especificadores, 

operando modificações semânticas apenas, por isso quando um prefixo se junta a um radical 

não ocorre mudança na classe gramatical da palavra formada. 

 De acordo com Villalva e Silvestre (2014, p. 102), os sufixos predicadores 12  são 

tradicionalmente chamados de sufixos derivacionais, designação esta pouco esclarecedora 

quanto à sua função na estrutura das palavras e que integra, tradicionalmente, os dois tipos de 

afixos contrastados: os afixos derivacionais e os afixos modificadores. Para esses autores “a 

principal característica dos sufixos derivacionais é a de que eles são o núcleo das estruturas em 

que ocorrem, dado que lhes cabe definir as propriedades morfossintáticas das palavras 

derivadas” (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 102). Os sufixos derivacionais, enquanto 

predicadores transitivos, selecionam um complemento, além de definirem as propriedades dos 

complementos que selecionam. Assim há sufixos que selecionam bases adjetivais (como -al, 

que forma paternal, por exemplo), bases substantivais (como -eira, que forma canseira e 

 
12 Para esses autores (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 102-103) os sufixos predicadores formam substantivos: 

-aria (livraria), -eira (clareira, canseira), etc.; adjetivos: -ico (metódico), -al (paternal), etc.; verbos: -ificar 

(desertificar, amplificar), -ilhar (fervilhar) etc.; e advérbio: -mente (sensivelmente). 
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clareira, por exemplo) ou, como nos casos dos sufixos -s/ção e -mento, bases verbais. 

 Como exemplos de sufixos derivacionais temos -s/cão e -mento, que também podem 

ser classificados como nominais, pois formam substantivos através da seleção de uma base 

verbal, como especificado anteriormente. É importante ressaltar que as desinências (sufixos 

flexionais), apesar de também serem colocadas após o radical, diferem dos sufixos 

derivacionais por não criarem palavras novas. Trata-se de morfemas terminais de palavras 

variáveis e que são responsáveis por realizarem as flexões de gênero (menino, menina) e 

número (menino, meninos) - no caso das desinências nominais - ou de modo-tempo (cantava, 

cantaria) e número-pessoa (desististe, desistimos) - desinências verbais, sendo indispensáveis 

na construção sintática (não acarretando mudança de classe), enquanto que os sufixos são 

responsáveis pela criação de novas palavras (podendo acarretar mudança de classe).  

 

1.2.5.3 Vogais temáticas e conjugações verbais  

 

 As vogais temáticas podem acrescentar-se ao radical para constituir uma base à qual 

serão adicionadas as desinências (sufixos flexionais); portanto, neste caso, a sua posição é entre 

o radical e desinência, como verificamos no verbo trabalhar, que, na segunda pessoa do 

pretérito imperfeito do indicativo, forma trabalhavas, de modo que a vogal temática -a- 

localiza-se antes da desinência -va, indicadora de tempo e modo. Há casos em que a vogal 

temática participa também de processos não flexionais; neste caso, a sua posição não é entre o 

radical e a desinência, como, por exemplo, no caso da formação de substantivos deverbais com 

o sufixo -dor, em que a vogal temática localiza-se entre o radical e o sufixo: jogar → jogador. 

No Português, estão presentes três vogais temáticas verbais -a-, -e- e -i- que se referem, 

respectivamente, à primeira, à segunda e à terceira conjugações. É relevante para este trabalho 

conhecer as vogais temáticas verbais, pois elas serão muito importantes para análise dos 

processos morfofonológicos encontrados, já que processos morfofonológicos diferentes podem 

ser desencadeados dependendo da conjugação verbal. Das três vogais temáticas presentes na 

língua portuguesa, aquela de primeira conjugação é a mais produtiva, sendo que todos os verbos 

novos são a ela incorporados (KEHDI, 2003, p. 36). 

Pensando-se na definição tradicional de morfema como “unidade mínima significativa”, 

verificamos que há um problema em aplicar essa definição às vogais temáticas, já que elas não 

apresentam nenhum significado, mas desempenham funções morfossintáticas apenas. Para 

Rosa (2003, p. 128), a vogal temática é um formativo responsável por expandir a raiz para a 

constituição do tema, constituindo, então, a base para as marcas flexionais, o que retira da vogal 
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temática qualquer função semântica.  

 Para Villalva e Silvestre (2014, p. 123), o fato de um verbo pertencer a uma das três 

conjugações verbais não tem relevância sintática ou semântica, a justificativa para a sua 

consideração é estritamente morfológica e relaciona-se com a realização da flexão. Os autores 

afirmam que não existem verbos irregulares na primeira conjugação, apenas na segunda e 

terceira. Além disso, todos os verbos novos são inseridos na primeira conjugação, o que indica 

que a segunda e a terceira conjugações são classes fechadas dentro da classe aberta dos verbos. 

 Villalva e Silvestre (2014) também chamam a atenção para o fato de que os sufixos 

derivacionais, que selecionam temas verbais, são sensíveis às subclasses dos verbos, de modo 

que esses sufixos podem ser divididos em três grupos. A sensibilidade, aqui, está relacionada à 

preferência dos grupos de sufixos por se unirem a verbos de determinada conjugação, além das 

alterações que esses sufixos podem acarretar na base do verbo à qual se unem para formar 

substantivos. O primeiro conjunto de sufixos derivacionais compreende os seguintes sufixos: -

dela (piscadela), -deira (mamadeira), -diço (movediço), -dio (fugidio), -dor (perfurador),  

-dura (varredura), -nte (comprovante); os sufixos desse conjunto associam-se a temas 

verbais que exibem a vogal temática na forma que ela assume no infinitivo; o segundo conjunto 

compreende os sufixos: -ção (absolvição), -da (nascida), -do (conhecido), -mento 

(nascimento), -vel (temível); esse conjunto exibe a neutralização da vogal temática das 

segunda e terceira conjugações em [i]; e o terceiro conjunto, que engloba os sufixos –ncia 

(observância) e –ndo (sofrendo), neutraliza a vogal temática das segunda e terceira 

conjugações, sendo, posteriormente, nasalizada, devido à presença da consoante nasal no início 

do sufixo (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 125). O segundo grupo, que neutraliza a vogal 

temática em [i], engloba os sufixos que estudamos nesta dissertação e esse processo de 

neutralização será muito importante para as nossas análises, como veremos mais adiante. A 

caracterização das conjugações verbais apresentada  

 

Permite assim concluir que o sistema de três conjugações deve ser entendido 

como um sistema que integra produtivamente uma conjugação, (a primeira) 

representada sistematicamente pela vogal temática [a] e residualmente as duas 

outras (ou seja, a segunda e a terceira), representadas tipicamente pelas vogais 

[e] e [i], mas que frequentemente reduzem a distinção temática em favor da 

vogal [i], mais frequentemente, ou da vogal [e], nos restantes casos. 

(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 129) 

  

As informações anteriores sobre as vogais temáticas são importantes, pois ajudam na 

compreensão de alguns processos morfofonológicos, já que, como veremos adiante, os 
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processos morfofonológicos encontrados nas nossas ocorrências diferem de acordo com a vogal 

temática do verbo presente na base do substantivo formado. 

 

1.2.6 Processos de formação de palavras  

 

 O acervo lexical da língua portuguesa é constituído, como ressalta Kehdi (2003, p. 7), 

de uma grande maioria de palavras herdadas do latim, às quais foram acrescentadas palavras de 

outros idiomas, além daquelas formadas na nossa própria língua. Na formação lexical, 

destacam-se os processos de derivação e de composição13, de maneira que o primeiro é o nosso 

foco e será descrito com detalhes mais adiante. A derivação ocorre quando um vocábulo se 

forma pela adição de um afixo (prefixo ou sufixo) a um único radical, ao passo que a 

composição se dá pela junção de dois ou mais radicais.  

 De acordo com Basílio (2014, p. 27), é possível formar palavras de uma classe de 

palavras a partir de palavras de outra classe. Dessa forma, a partir de adjetivos podemos formar 

substantivos, como em banal/banalidade, e de substantivos podemos formar adjetivos como 

em pessoa/pessoal. De acordo com a autora, o padrão geral que corresponde aos processos de 

mudança de classe na constituição do léxico pode ser resumido em: a) as categorias lexicais 

plenas são substantivo, adjetivo e verbo; e b) processos de formação de palavras possibilitam a 

formação de palavras de qualquer categoria lexical plena a partir de palavras de qualquer outra 

categoria lexical plena (BASÍLIO, 2014, p. 27), como podemos verificar a seguir: 

 

(1.8)  a) caderno → encadernar (substantivo → verbo); 

  b) banal → banalizar (adjetivo → verbo); 

  c) por → expor (verbo → verbo); 

  d) banal → banalidade (adjetivo → substantivo); 

  e) administrar → administração (verbo → substantivo); 

  f) sapato →  sapataria (substantivo → substantivo); 

  g) brilhar → brilhoso (verbo → adjetivo) 

  h) pessoa → pessoal (substantivo → adjetivo) 

  i) formal →  informal (adjetivo → adjetivo). 

 
13Laroca (2001, p. 84) cita outros processos morfossintáticos de formação de palavras, como a redução (fotografia 

→ foto;) e a duplicação (xixi, zunzum). Sandmann (1997a, p. 51-61) cita como processos de formação de palavras, 

além da derivação e da composição: a abreviação (União de Bancos → Unibanco, cerveja → cerva;), a formação 

analógica (explodir → implodir), o cruzamento vocabular (democracia + ditadura → democradura) e a 

reduplicação (pingue-pongue, quero-quero).  
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Ao lado do fato geral acima exemplificado, há fatos particulares que restringem a 

formação de palavras. Por exemplo, ao lado do fato geral de que a partir de um verbo podemos 

formar um substantivo, temos o fato particular de que, se o verbo apresentar a estrutura X-izar, 

o sufixo a ser utilizado será -ção, mas, se o verbo tiver a forma X-ecer, devemos utilizar o sufixo 

-mento. O verbo formalizar, que apresenta a estrutura X-izar, poderá formar um substantivo 

deverbal quando a sua base se juntar ao sufixo -ção, formando formalização, enquanto que um 

verbo como estremecer, que apresenta a estrutura X-ecer, poderá formar um substantivo 

deverbal, se a sua base se juntar ao sufixo -mento, formando estremecimento (BASÍLIO, 2014, 

p. 27). 

 Devemos chamar a atenção, como mostra Villalva (1986, p. 85), para a diferenciação 

entre processos e regras de formação de palavras, sendo que os processos morfológicos são 

os responsáveis por determinar a categoria que pode incluir novas palavras e a categoria que 

pode fornecer formas derivantes, de modo que, na formação de substantivos, por exemplo, as 

categorias que fornecem as formas derivantes são os verbos, os adjetivos e os substantivos. Por 

outro lado, as regras são as concretizações subcategoriais dos processos e envolvem, por 

exemplo, a adição de afixos (prefixos e sufixos) a bases verbais, nominais e adjetivais.  

Os processos são pouco numerosos e consistem na verbalização, na adjetivização e na 

nominalização, ou seja, a formação de itens de uma das categorias plenas indicadas por Basílio 

(2014) e exemplificadas em 1.8 acima, sendo que, neste trabalho, interessa-nos a nominalização 

deverbal, em que a categoria que fornece as formas derivantes são os verbos e a categoria à 

qual são incluídas novas palavras é a categoria dos substantivos.  

Devemos evidenciar que Villalva (1986) exclui a formação de advérbios dos processos 

de formação de palavras, o que nos leva a cogitar que essa decisão da autora se deve ao fato de 

que a adverbialização é um processo unilateral, ou seja, podemos formar advérbios a partir de 

adjetivos femininos (formal → formalmente; linda → lindamente) acrescentando à base o 

sufixo -mente, mas não podemos formar um adjetivo a partir de um advérbio. Desse modo, os 

advérbios não se incluem nas categorias plenas. 

Villalva (1986, p. 87) ressalta que as regras não são tão facilmente enumeráveis e, para 

cada afixo, corresponde uma regra, além de que a afixação não é capaz de esgotar os recursos 

da formação de palavras. Dessa forma, a verbalização, a adjetivização e a nominalização são, 

provavelmente, processos universais, enquanto as regras que os concretizam são particulares a 

uma determinada língua. 

 Comparando-se os processos de formação de palavras, podemos chegar à conclusão de 
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que o processo de nominalização é, talvez, o mais interveniente, não tanto pela produtividade 

de suas regras, mas pelo número, já que “só é possível nominalizar alguma coisa que já tem 

uma categoria na gramática, só é possível nominalizar palavras.” (VILLALVA, 1986, p. 99). 

Desse modo, todas as palavras podem ser nominalizadas, independentemente da sua classe, ou 

até mesmo outras unidades linguísticas, com sequências de palavras, como sintagmas e frases, 

podem ser nominalizadas. 

Villalva (1986) chama a atenção para a necessidade de se distinguirem as regras de 

nominalização que não implicam qualquer alteração na sequência fonológica da palavra, ou 

palavras derivantes, das regras de nominalização que recorrem a materiais lexicais para 

transformarem essas sequências. As regras de formação de substantivos com o sufixo -dor 

(nomes de agentes) pertencem ao primeiro grupo: jogar → jogador; pescar → pescador. Por 

outro lado, as regras de nominalização com a adjunção dos sufixos -s/ção e -mento pertencem 

ao segundo grupo, em que ocorre a derivação pela adjunção de um sufixo a um tema verbal, 

acarretando vários processos morfofonológicos que já foram descritos e analisados por diversos 

autores (BARBOSA; COSTA, 2006; PRADO, 2010; BARBOSA; SILVA, 2015, dentre outros).  

De acordo com Schwindt (2006, p. 311, grifos do autor), “Halle (1973) propõe um 

modelo que concebe a flexão e a derivação como processos resultantes da intervenção de um 

conjunto de regras de formação de palavras que, juntamente com um inventário de morfemas e 

com um filtro, constitui um submódulo do léxico, a que dá o nome de morfologia” e, neste 

modelo, a Morfologia se relaciona com o léxico e com os demais componentes da gramática, 

como a Sintaxe e a Fonologia, conforme verificamos na figura abaixo: 

 

Figura 1.1: A interface da morfologia com os diversos níveis da gramática.  

 
Fonte: Schwindt (2006, p. 311) 
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De acordo com a figura acima, há uma lista de morfemas que inclui os radicais e afixos 

derivacionais (dentre eles, os sufixos -s/ção e -mento) e flexionais e a esses radicais e afixos se 

associam informação gramatical e idiossincrática (em alguns casos). As regras de formação de 

palavras, que se ocupam da flexão e da derivação, selecionam os elementos da lista de 

morfemas e determinam as sequências bem formadas, gerando as palavras possíveis. O filtro14 

é o responsável por determinar as palavras que entrarão no dicionário e aquelas que ficam de 

fora. O dicionário é o repositório das formas existentes na língua, mas, como podemos derivar 

formas do dicionário, ele deve interagir com as regras de formação de palavras.  

Em relação à interação com a sintaxe, de acordo com Schwindt (2006, p. 312), “Halle 

assume que as transformações de inserção lexical selecionam no dicionário paradigmas de 

formas flexionadas que preencham posições estruturais no nível subjacente das representações 

sintáticas, sendo as demais formas descartadas por uma convenção geral”. Por fim, as regras de 

formação de palavras são alimentadas por e alimenta (ainda que indiretamente) o componente 

fonológico.  

Seguindo o diagrama da figura anterior, podemos inferir que as regras de formação de 

substantivos deverbais15 selecionam os morfemas disponíveis (sufixos -s/ção e -mento e bases 

verbais) determinando as sequências possíveis, como confessar → confissão/*confessamento, 

ou alistar → *alistação/. No entanto, um filtro age no sentido de determinar que somente 

alistamento e confissão entrem para o dicionário, sendo *alistação e *confessamento 

descartadas por uma convenção geral. Por fim, o componente fonológico age de modo que 

ocorram os processos morfofonológicos de apagamento da sílaba /sa/ e o alteamento da vogal 

[e], que passa a [i], na base confessa-, dando origem a confissão.  

Desse modo, podemos afirmar que a Morfologia, sob o enfoque dos processos de 

formação de palavras, interage com o léxico e com os demais níveis gramaticais, como a 

Sintaxe e a Fonologia, merecendo atenção e estudo para melhor compreensão desses processos 

e como eles acarretam alterações gramaticais.   

 

 

 

 

 

 
14 Para maiores explicações obre o conceito de filtro, consultar Rosa e Villalva (1983). 
15 Para melhor compreensão da regra de formação de palavras com o sufixo -s/ção e -mento, consultar a subseção 

“1.2.6.3 Formação de substantivos: mudança de classe” (p. 54). 
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1.2.6.1 Flexão x Derivação 

 

 A principal diferença entre a flexão e a derivação está na possibilidade de mudança de 

classe, tendo em vista que a flexão das palavras não causa mudança, enquanto os processos 

derivacionais podem levar à alteração da classe gramatical da palavra derivada. De acordo com 

Gonçalves (2011, p. 44), “na flexão, base e produto apresentam sempre a mesma especificação 

lexical. Logo, a flexão não muda a classe a que a palavra-base pertence.”, além disso o autor 

afirma que grande parte dos afixos derivacionais do português é responsável por mudanças 

categoriais (GONÇALVES, 2011, p. 45).  

De acordo com Gonçalves (2011, p. 45), as principais classes envolvidas na formação 

de palavras e mudança de classe são os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios, 

sendo que esta última só aparece como resultado do processo de formação, ou seja, os advérbios 

podem ser apenas outputs dos processos derivacionais, não servindo como base para a formação 

de novas palavras, de forma que, como especificado anteriormente, as categorias plenas para a 

formação de novas palavras são os substantivos, adjetivos e verbos (BASÍLIO, 2014). 

 Para diferenciar o processo de flexão e de derivação, Gonçalves (2011, p. 49) utiliza a 

noção de cabeça lexical, afirmando que “sufixos derivacionais constituem o núcleo (a cabeça) 

de uma palavra morfologicamente complexa, enquanto os flexionais sempre se comportam 

como modificadores.”, o que nos faz remeter à afirmação de Villalva e Silvestre (2014) sobre 

as funções de núcleo, modificador, especificador e complemento, desempenhadas pelos 

constituintes morfológicos. Dessa forma, alguns sufixos derivacionais, como -s/ção e -mento, 

que se comportam como núcleo da palavra, serão os responsáveis pela modificação da classe 

gramatical, fornecendo a informação necessária à assinatura categorial daquela palavra, 

enquanto os sufixos flexionais se comportam como modificadores, realizando, apenas, 

alterações semânticas na palavra derivada.  

No quadro abaixo, retirado de Gonçalves (2011), o autor indica que os sufixos -ção e -

mento formam substantivos, respectivamente, femininos e masculinos, contribuindo para as 

informações semânticas ou sintáticas e atuando, também, na manifestação de gênero, 

enfatizando o caráter nuclear desses sufixos, como verificamos no quadro 1.1 a seguir: 
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Quadro 1.1 - Gênero dos substantivos formados de acordo com o sufixo. 

Femininos Masculinos Sem gênero inerente 

sufixo exemplos sufixo exemplos sufixo exemplos 

-ção 

a abolição 

a cassação 

a interdição 

-mento 

o abatimento 

o entupimento 

o ferimento 

-vel 
o/a elegível 

o/a reitorável 

-ia 

a reitoria 

a delegacia 

a secretaria 

-ário 

o ranário 

o glossário 

o fichário 

-ista 

o/a dentista 

o/a pianista 

o/a tenista 

-ice 

a velhice 

a tolice 

a gaiatice 

-tório 

o lavatório 

o escritório 

o dormitório 

-nte 

o/a servente 

o/a atendente 

o/a estudante 

Fonte: Gonçalves (2011, p. 51). 

  

 É necessário ressaltar, como indica Gonçalves (2011, p. 52), que flexão e derivação 

também se diferenciam em termos estruturais, visto que, na flexão, o núcleo lexical fica à 

esquerda, pois o núcleo é a base, o que gera uma estrutura do tipo determinado-determinante, 

enquanto, na derivação, o núcleo fica à direta e o padrão é determinante-determinado. Essas 

informações podem ser visualizadas no seguinte esquema: 

 

(1.9) Flexão:  gato     >     gato     +     s     >    gatos 

   DM          DT 

               núcleo     modificador 

 

 (1.10) Derivação:  comercializar     >     comercializa     +     ção     > comercialização 

                                                                                        DT                  DM 

                                                                               complemento        núcleo 

 

DM = determinado (núcleo) 

DT = determinante (modificador) 

 

 No caso da derivação deverbal, o sufixo se comporta como núcleo, pois esse afixo tem 

como propriedade a exigência de só se juntar a uma base determinada, no caso, um verbo; além 

disso, será o sufixo responsável por especificar as propriedades da palavra formada. Isso quer 

dizer que, na derivação deverbal, o sufixo atua como núcleo, ou determinado (o sufixo -s/ção 

se junta a bases verbais formando substantivos femininos, e -mento se junta a bases verbais 

formando substantivos masculinos). Já a base verbal, que pode ser selecionada por um (ou mais) 

predicador (sufixo), comporta-se como complemento. Tomemos como exemplos os 
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substantivos relação e relacionamento, formados, respectivamente, com os sufixos -s/ção e -

mento, e com a base relaciona- (tema do verbo relacionar). Essa base é selecionada por esses 

dois determinados sufixos substantivais, mas não por outros, tal como -dor (que formaria 

relacionador) ou -agem (formando relacionagem), também formadores de substantivos. Em 

síntese, os sufixos são os responsáveis por determinarem o gênero e por alterarem a classe da 

palavra formada, comportando-se como núcleo no processo morfológico de formação do 

substantivo. 

A partir das afirmações anteriores e dos esquemas acima, apresentados nos exemplos 

1.9 e 1.10, fica a dúvida: quando há a derivação por prefixação, qual elemento morfológico se 

comporta como núcleo? De maneira semelhante aos elementos tipicamente flexionais, os 

prefixos funcionam como modificadores numa construção morfológica e assim, as bases são os 

núcleos e não os prefixos, já que, em estruturas como pré-vestibular, refazer ou 

megacomício16, tais afixos apresentam um conteúdo mais adverbial (pré = “anteriormente a”, 

re = “novamente”) ou adjetival (mega = “grande”) respectivamente. Devido ao fato de não 

atribuírem gênero nem modificarem as classes gramaticais, os prefixos não podem ser 

analisados como núcleos nessas estruturas e mais uma vez, o núcleo da palavra encontra-se à 

direita no esquema determinante-determinado (GONÇALVES, 2011, p. 53).  

 Para finalizar as discussões acerca da flexão e da derivação, é importante destacarmos 

que, como afirma Gonçalves (2011, p. 54), “afixos derivacionais se localizam mais próximos 

da base e sempre precedem os flexionais, quando juntos na mesma palavra.”, o que quer dizer 

que, se numa palavra ocorrem derivação e flexão, o sufixo derivacional estará entre a base e a 

flexão. Essa proximidade à base é reflexo de mudanças mais acentuadas de significado 

promovidas por esses afixos. Assim, no substantivo deverbal sufixal alistamentos o sufixo -

mento precede a marca de plural -s pelo fato de modificar o sentido de alistar, que pode ser 

definido como “ação de alistar/ato de alistar”, enquanto o sufixo de plural não caracteriza mais 

a base verbal, mas o substantivo, indicando que o “ato de alistar” ocorre mais de uma vez. 

 As informações anteriores são relevantes para o entendimento de algumas diferenças 

entre a flexão e a derivação, mas não são as únicas. A escolha por incluir nas nossas discussões 

 
16 De acordo com Schwindt (2000, p. 65-69), palavras formadas com os prefixos pre- e mega- são consideradas 

como formas novas no português, de modo que pre- tem o sentido de anterior e mega- indica aumentativo. Os 

exemplos pré-vestibular e megacomício podem ser confundidos com prefixados, já que, de acordo com Schwindt 

(2000, p. 71) “menos clara é a distinção entre afixação e composição”. No entanto, de acordo com esse autor, a 

palavra derivada apresenta apenas um acento, enquanto a composta apresenta dois (SCHWINDT, 2000, p. 71). Já 

que em pré-vestibular e megacomício verificamos a presença de dois acentos, desse modo, preferimos considerar 

esses dois exemplos como palavras compostas. A necessidade de determinar se esses exemplos são compostos ou 

prefixados não altera as discussões propostas, já que o nosso objetivo é mostrar a posição do núcleo e do 

complemento nesses casos. 
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tais informações se deve ao fato de serem importantes para o entendimento da derivação com 

os sufixos em estudo nesta dissertação, já que, observando os substantivos formados a partir da 

junção de -s/ção ou -mento a bases verbais, verificamos que tais substantivos se comportam de 

acordo com as descrições realizadas pelos autores citados. 

 

1.2.6.2 Classificação das palavras 

 

 Para explicar a importância de dividir as palavras em classes, buscamos auxílio em 

Perini (1995), que traz como exemplo três palavras, a saber, cabeça, escola e sempre, 

afirmando que as duas primeiras podem ser acrescidas de sufixos diminutivo (cabecinha, 

escolinha) e plural (cabeças, escolas), enquanto a terceira delas não admite nenhum desses 

sufixos, assemelhando-se a palavras como hoje e porém (PERINI, 1995, p. 307). Assim, 

cabeça e escola pertencem a uma mesma classe (substantivo), já que apresentam características 

semelhantes, enquanto sempre deve ser incluída em outra classe que engloba palavras com 

características semelhantes. 

A vantagem de se dividir as palavras em classes está na possibilidade de fazerem 

afirmações gramaticais com o máximo de economia, como por exemplo, “os substantivos são 

o núcleo em um sintagma nominal”, o que nos dá então o primeiro motivo de se classificar 

palavras: economia descritiva. À medida que são descobertas características comuns às 

palavras de uma mesma classe, aumenta a utilidade da classe estabelecida, além disso, essas 

características em comum são denominadas traços, e esses traços podem ser morfológicos, 

sintáticos e semânticos (PERINI, 1995, p. 308-309).  

Sobre a economia descritiva, vamos retomar os exemplos de cabeça e escola, 

verificamos que ambas as palavras são constituídas por duas unidades: cabeç- + -a e escol- + -

a, como cabec- + -inha ou escol- + -inha, enfatizando a semelhança morfológica. Por outro lado, 

tanto cabeça quanto escola podem ser núcleo de um sintagma nominal, como verificamos em 

“A escola é um lugar muito importante” ou “A cabeça é a parte do corpo mais difícil de 

desenhar”, o que nos leva à semelhança sintática. Por fim, tratando-se da semelhança semântica, 

tanto cabeça, quanto crânio possuem traços semânticos em comum (uma das divisões do corpo 

humano), assim como escola e colégio (estabelecimento destinado ao ensino), o que nos leva a 

inserir todas essas palavras numa mesma classe, a dos substantivos. 

A classificação das palavras se faz em função de determinados objetivos, de acordo com 

os critérios selecionados, de maneira que um mesmo conjunto de elementos pode ser 

classificado de formas diferentes, caso mudem os objetivos (PERINI, 1995, p. 310). Assim, 
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poderíamos classificar, por exemplo, os verbos em ordem alfabética, de acordo com a origem 

ou de acordo com a possibilidade de acrescentar-lhes um sufixo para a formação de substantivos, 

determinando, então, um objetivo para a classificação.  

 Perini (1995, p. 319) ressalta que as classes habitualmente apresentadas nas gramáticas 

pretendem ser exaustivas, ou quase. Assim, a divisão das palavras em classes tem como objetivo 

fulcral esgotar a caracterização em traços distintivos. No entanto, uma palavra que pertence 

tradicionalmente a uma classe, como um substantivo, pode ser utilizada em contextos 

gramaticais que exigem palavras de outra classe, como um adjetivo. Assim, amigo é 

tradicionalmente classificado como substantivo, no entanto, num contexto como “O amigo me 

estendeu a mão.” ou “Preciso de uma mão amiga.”, não é possível classificar amigo(a) somente 

como substantivo. No primeiro caso é substantivo, mas no segundo não. Uma palavra, 

tradicionalmente classificada como substantivo, pode ser usada como adjetivo, dependendo do 

contexto. Também um adjetivo pode ser usado como advérbio, como em ‘Não fale alto’, em 

que o adjetivo ‘alto’ está sendo usado como advérbio de modo. No entanto, por ainda não haver 

nenhuma outra forma mais coerente de classificar as palavras em língua portuguesa, 

continuaremos a adotar a classificação tradicional e passaremos ao estudo mais aprofundado de 

duas delas: os verbos e os substantivos.  

 Perini (1995, p. 319) destaca que os verbos possuem um comportamento morfossintático 

muito homogêneo, assim, flexionam-se da mesma maneira e desempenham a mesma função 

sintática. De acordo com o autor, a melhor definição para verbo seria “verbo é a palavra que 

pertence a um lexema cujos membros se opõem quanto a número, pessoa e tempo.” (PERINI, 

1995, p. 320). Devemos destacar que lexema é um conjunto de palavras que se distinguem 

através de flexão. Desse modo, administro, administrar, administrávamos fazem parte de 

um mesmo lexema, enquanto casa e casebre não fazem parte do mesmo lexema, pois se 

distinguem por derivação, e não por flexão.  

 Outra classe de palavras que merece nossa atenção, neste trabalho, é a classe dos 

substantivos, que é colocada por Perini (1995, p. 321) ao lado dos adjetivos, já que a fronteira 

entre essas duas classes é muito tênue, como no exemplo de amigo, citado anteriormente, que 

pode funcionar como substantivo ou como adjetivo, dependendo do contexto em que se insere.  

Como aponta o autor, os substantivos podem exercer, sintaticamente, a função de núcleo 

do sintagma nominal, mas, além do substantivo, outras classes de palavras também podem 

exercer essa função, como um adjetivo ou um verbo no infinitivo, como verificamos em Os 

apaixonados estão sempre a sorrir, em que o adjetivo ‘apaixonados’ está desempenhando a 

função sintática de núcleo do sujeito, ou em Comer muito é prejudicial à saúde, em que o 
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verbo ‘comer’, funciona como sujeito no período. Dessa forma, concluímos que a maioria das 

palavras pode exercer mais de uma função sintática.  

Neste trabalho, estaremos lidando com substantivos formados pela adição dos sufixos -

s/ção ou -mento a uma base verbal, dessa forma, não devemos nos preocupar com a função 

sintática que esses substantivos exercem em um enunciado, pois essa função exercida não irá 

influenciar nas nossas análises. Além do mais, os substantivos formados com esses sufixos, 

como administração ou fortalecimento não apresentam funções ambíguas, pois se comportam, 

sintaticamente, apenas como núcleo do sintagma nominal, como verificamos no exemplo (1.11) 

a seguir: 

 

(1.11)  A administração da empresa tem se mostrado eficiente. 

  O fortalecimento dos laços afetivos é essencial para as relações.   

 

 É interessante notar que as classes de palavras não são instituições estáticas, de modo 

que diversos itens lexicais podem ser criados e inseridos nas classes pré-estabelecidas e as 

palavras de uma classe podem ser inseridas em outra através de algum processo linguístico, 

como a substantivação deverbal, por exemplo. Assim, a partir de verbos, como administrar e 

fortalecer, podemos criar os substantivos administração e fortalecimento. 

 

1.2.6.3 Formação de substantivos: mudança de classe 

 

 Vimos, anteriormente, nesta dissertação, que podemos formar palavras de uma classe a 

partir de outras classes. Por exemplo, a partir de um adjetivo feminino podemos formar um 

advérbio: rápida/rapidamente; de um substantivo podemos formar adjetivo: pessoa/pessoal. 

Vimos, também, que os principais processos de formação de palavras são três: a nominalização, 

a verbalização e a adjectivização (VILLALVA, 1986, p. 85). Para entender como ocorre a 

mudança das classes de palavras na formação de substantivos, vamos recorrer, novamente, à 

autora portuguesa, que nos apresenta a seguinte matriz: 
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Quadro 1.2: Matriz de traços sintáticos. 

 V A N P 

N - + + - 

V + + - - 

 Fonte: Villalva (1986, p. 85). 
 

 

Na primeira linha do quadro, encontramos quatro categorias gramaticais: Verbo (V), 

Adjetivo (A), Nome (N) e Preposição (P), e, na primeira coluna, temos dois traços sintáticos N 

(nominal) e V (verbal). Os processos de formação de palavras podem ser representados pelo 

seguinte esquema: A → B, em que B é uma forma derivada da forma derivante A, e a 

formalização desses processos é a seguinte: 

 

(1.12)  1. … → [-N+V]: verbalização 

2. … → [+N+V]: adjetivização 

3. … → [+N-V]: nominalização 

 

 No exemplo 1.12, à direita da seta, temos as formas derivantes cujas categorias também 

podem ser identificadas. Ignorando a categoria P (essa categoria não apresenta nenhum dos 

traços N e V), o número de processos que obtemos é 9: 

 

(1.13) 1. [-N+V] → [-N+V]: verbalização deverbal (por → transpor) 

2. [+N+V] → [-N+V]: verbalização deadjetival (formal → formalizar) 

3. [+N-V] → [-N+V]: verbalização denominal (parede → emparedar) 

4. [-N+V] → [+N+V]: adjetivização deverbal (amar → amável) 

5. [+N+V] → [+N+V]: adjetivização deadjectival (útil → inútil) 

6. [+N-V] → [+N+V]: adjetivização denominal (estudante → estudantil) 

7. [-N+V] → [+N-V]: nominalização deverbal (acontecer → acontecimento) 

8. [+N+V] → [+N-V]: nominalização deadjetival (banal → banalidade) 

9. [+N-V] → [+N-V]: nominalização denominal (felicidade → infelicidade) 

  

No exemplo 1.13, listamos as possibilidades de formação de palavras das classes plenas 

(verbo, substantivo e adjetivo) a partir de uma palavra das classes plenas. No entanto, 

precisamos destacar que nos casos 1, 5 e 9 não há mudanças de classes, já que as palavras 

derivantes e derivadas pertencem às mesmas classes. Dos nove processos identificados 

anteriormente, interessa-nos o de número 7, nominalização deverbal, já que estamos lidando 

com a adição de sufixos a bases verbais para a formação de substantivos.  

 A regra de formação de substantivos deverbais por sufixação pode ser exemplificada da 

seguinte maneira: 
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(1.14)  {{base}sufixo}S 

 

Em que: 

base: tema verbal (radical verbal + vogal temática) 

sufixo: -s/ção ou -mento 

S: substantivo 

 

 De acordo com Basílio (2014, p. 28), há dois motivos principais para a mudança de 

classe17 e tais motivações decorrem da dupla função do léxico de designar entidades e fornecer 

elementos básicos para a construção de enunciados. Um dos motivos para a mudança de classe 

está na necessidade de se usarem palavras de uma classe em estruturas gramaticais que exigem 

palavras pertencentes a outra classe. Outro motivo para a mudança de classe diz respeito à 

necessidade de aproveitar conceitos ocorrentes em palavras de uma classe em palavras de outra 

classe, sendo que o primeiro motivo é de ordem gramatical e o segundo é devido à motivação 

semântica.  

Assim, se precisarmos fazer referência à atividade expressa por um verbo, como em 

“Construíram uma casa bonita”, num contexto em que se exige um substantivo, como em “A 

construção da casa demorou mais do que o esperado”, podemos utilizar a sufixação para 

transformar o verbo em substantivo, utilizando, assim, o conteúdo verbal numa função sintática 

que só permite substantivos.  

 Aprofundando a discussão sobre as motivações para a mudança de classe, Basílio (2014, 

p. 28) explica que os nomes de agente deverbais, ou seja, substantivos que designam um ser 

pela prática ou exercício de uma ação ou atividade, especificada pelo verbo são casos de 

motivação semântica para a mudança de classe: “para formar unidades de designação de seres, 

usamos o material semântico já contido nos verbos e o sufixo formador de nomes de agente.” 

(BASÍLIO, 2014, p. 29). Além disso, tanto as propriedades do verbo derivante quanto as 

propriedades do sufixo formador já se encontram no léxico, de modo que essas formações são 

fáceis de produzir, aprender e guardar na memória. 

 É preciso destacar, como ressalta Basílio (2014, p. 29), que as formas derivadas com 

mudança de classe não possuem motivações particulares, já que as classes de palavras são 

definidas por conjuntos de propriedades. Se por um lado a motivação gramatical corresponde a 

necessidades morfológicas e sintáticas, por outro a motivação semântica corresponde a novas 

necessidades de denotação. Assim, em algumas situações, um fator pode predominar sobre o 

 
17Para melhor compreensão das motivações para a formação de palavras e consequente mudança de classe, 

consultar Sandmann (1997b), Rocha (1999) e também a subseção intitulada “1.2.2 O que estuda a morfologia 

lexical? Como se amplia o léxico?” na p. 27. 
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outro e o produto da derivação ser uma palavra com classe diferente da palavra derivante, o que 

acarreta diferenças gramaticais e semânticas.  

 Para Basílio (2014, p. 31), a formação de substantivos a partir de verbos pode apresentar 

uma motivação textual relacionada a questões de construção do texto manifestando-se na 

estrutura sintática. Desse modo, a utilização de substantivos derivados de verbos para substituir 

uma frase predicada por um verbo é fundamental para a construção de um texto escrito, 

permitindo representar, numa única palavra, todo um enunciado. Isso fica mais claro quando 

observamos a substituição de um longo período, como no exemplo abaixo, pela forma 

nominalizada declaração: 

 

(1.15) O presidente da empresa mais poderosa do país declarou que não pouparia esforços e 

não descansaria enquanto não conseguisse derrubar o projeto em tramitação na 

Câmara sobre a limitação do uso de energia de caráter poluente. A declaração 

deixou os ambientalistas enfurecidos. (BASÍLIO, 2014, p. 31, grifos nossos)  

  

De acordo com Basílio (2014, p. 39) são três as motivações 18 para a formação de 

substantivos a partir de verbos: a motivação semântica ou denotativa – utiliza o significado do 

verbo para denotar seres e entidades, como na formação de nomes de agentes com o sufixo -

dor; a motivação gramatical – adapta o verbo a contextos sintáticos em que se exige um 

substantivo – como no exemplo de “Construíram a casa → A construção da casa”; e, por fim, 

a motivação textual ou de concretização sintática, em que um substantivo derivado do verbo é 

utilizado para referir-se a uma estrutura verbal anteriormente utilizada no texto.  

 Basílio (2014, p. 42) explica que a formação de substantivos a partir de verbos pode ser 

realizada a partir da sufixação ou pelo processo de derivação regressiva. As formações de 

estruturas do tipo [V-ção]N são as mais produtivas e correspondem a cerca de 60%, enquanto 

as formações em [V-mento]N correspondem a 20% das formações regulares. Assim, esses dois 

tipos de formações, são as mais produtivas em Português. 

 Durante a coleta e análise das ocorrências de substantivos deverbais, encontramos 

muitos casos de derivação regressiva, por isso julgamos necessário entender do que se trata 

esse fenômeno, para embasar discussões posteriores. De acordo com Kehdi (2003, p. 21), “a 

derivação regressiva ocorre quando, a partir de um vocábulo com sufixo real ou suposto, 

formamos um novo vocábulo através da eliminação do referido sufixo” (gritar → grito; encaixar 

 
18 Sobre as três funções da formação de novas palavras, consultar Sandmann (1997a), Rocha (1999) e a subseção 

desta dissertação intitulada “1.2.2 O que estuda a morfologia lexical? Como se amplia o léxico?”, p. 27. 
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→ encaixe; aumentar → aumento). Em alguns casos de derivação regressiva, envolvendo a 

formação de um substantivo a partir de um verbo, fica a dúvida sobre qual dos vocábulos é o 

primitivo e qual é o derivado. No entanto, para Barreto (1982, p. 331) essa dúvida pode ser 

sanada se considerarmos que “se o substantivo denota acção, será palavra derivada, e o verbo 

palavra primitiva, mas se o nome denota algum objecto ou substância, se verificará o contrário.”  

Basílio (2014, p. 44) também comenta a dificuldade de se determinar se o verbo ou o 

substantivo é o primitivo, quando ocorre a derivação regressiva, no entanto, com as observações 

de Barreto (1982), fica mais fácil entender qual palavra é derivada e qual é primitiva.  

 Devemos ressaltar, ainda, que os regressivos são extraídos da primeira ou da terceira 

pessoa do singular do presente do indicativo. Devido a esse fato, esses substantivos apresentam 

tema em -o, quando procedem da primeira pessoa (errar → erro), ou tema em -a (caçar → caça) 

ou -e (abater → abate), quando procedem da terceira pessoa (KEHDI, 2003, p. 23).  

 Kehdi (2003, p. 26) afirma que “entende-se por nominalização o processo gramatical de 

formar nomes a partir de outras partes do discurso, usualmente verbos e adjetivos.”, o autor 

ainda cita que os sufixos mais produtivos para a formação de novos substantivos são -ança 

(esperar → esperança), -ção (separar → separação), -mento (fornecer → fornecimento) e ø 

(zero) (pescar → pesca), que é o caso da derivação regressiva. Assim, os sufixos que estamos 

estudando são bastante produtivos para a formação de substantivos deverbais, o que se confirma 

pelo grande número de ocorrências encontradas, como veremos adiante na seção 3 dos 

resultados encontrados. 

  

1.3 Fonologia 

 

 Depois de termos estudado alguns conceitos pertencentes à Morfologia, que são muito 

importantes para o entendimento da formação de substantivos deverbais e consequente 

mudança de classe, passamos agora para o estudo de alguns conceitos pertencente à Fonologia, 

mais especificamente à Fonologia Lexical, e também  à Teoria de Geometria de Traços, para 

entendermos como os processos fonológicos ocorrem e de que maneira esses processos podem 

ser aplicados ao estudo das ocorrências coletadas no nosso corpus.  
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1.3.1 Fonologia Lexical 

 

 O objeto de estudo da Fonologia Lexical (doravante, FL) é a interação entre a 

Morfologia e a Fonologia, ou seja, as relações entre a estrutura morfológica de uma palavra e 

as regras fonológicas que a ela se aplicam (HERNANDORENA, 1996, p. 69). Desse modo, a 

Fonologia Lexical se aproxima da Morfofonologia, por se voltar ao estudo tanto da Fonologia 

quanto da Morfologia das estruturas lexicais. Para Wetzels (1991, p. 25-26), na FL, um 

determinado subconjunto de regras fonológicas opera em interação com o componente de 

formação de palavras, ou seja, o componente morfológico. Assim, após a operação morfológica, 

aplicam-se regras fonológicas de maneira cíclica, para dar conta das irregularidades 

morfologicamente condicionadas, como veremos detalhadamente adiante.    

A Fonologia Lexical surgiu como reposta à necessidade de explicar alguns fenômenos 

estudados pela Fonologia Gerativa (doravante, FG), cuja preocupação, nos anos 70, era o estudo 

das estruturas de representação dos sistemas de regras fonológicas e dos traços 

suprassegmentais, como tom, acento, dentre outros, que não podiam ser explicados apenas com 

as fonologias lineares. A partir da pesquisa sobre os traços suprassegmentais, surgiram diversos 

modelos da Fonologia, que ficaram conhecidos como Fonologias Não-Lineares (LEE, 1995, p. 

4).  

É importante ressaltar que a FL, desenvolvida por Kiparsky (1982a, 1982b) e Mohanan 

(1986), e retomada por Lee (1992, 1995), possibilitou a oferta de novos métodos para as 

alternâncias fonológicas, além de transferir uma parte das regras fonológicas para o léxico, 

integrando ao componente morfológico uma parte do componente fonológico (LEE, 1995, p. 

4-5).  

 De acordo com Massini-Cagliari (1999, p. 71-72), 

 

O desenvolvimento da fonologia nas últimas duas décadas tem possibilitado 

ver que o componente fonológico não pode ser considerado um sistema 

homogêneo, sendo, por outro lado, melhor caracterizado se constituído de um 

conjunto de subsistemas interagentes, cada qual governado pelos seus 

próprios princípios, tais como as teorias que compõem o que atualmente se 

convencionou chamar de fonologia não-linear: a teoria métrica, a teoria 

lexical, a teoria auto-segmental e a teoria prosódica. 

 

 Com o excerto acima, verificamos que o surgimento das fonologias não-lineares é 

resultado da necessidade de explicar alguns fenômenos fonológicos da língua, tais como 

estrutura silábica, acento e tom, que não podiam ser explicados com a fonologia gerativa padrão, 
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de Chomsky e Halle (1968). Além disso, o surgimento das fonologias não-lineares é resultado 

da preocupação com a interação entre o sistema de regras fonológicas e os outros componentes 

da gramática, como a morfologia e a prosódia, que não eram abarcados pelas fonologias lineares.  

A FL, como observamos, faz parte desse novo grupo e busca relacionar os componentes 

fonológico e morfológico, além dos processos desencadeados nesses níveis, quando ocorre a 

formação de itens lexicais, como veremos adiante. Assim, a FL é bastante relevante para os 

nossos estudos, já que, no estudo da formação de substantivos deverbais com os sufixos -s/ção 

e -mento, deparamo-nos com diversos processos morfofonológicos. Desse modo, o nosso 

trabalho pode se enquadrar na Fonologia Lexical, no que diz respeito à Fonologia, já que 

estamos relacionando os componentes morfológico e fonológico.  

Hernandorena (1996, p. 69) explica que 

 

Esse modelo teórico [...] defende que o léxico de uma língua está organizado 

em uma série de níveis ou estratos, os quais são domínios para regras 

morfológicas e fonológicas; isso quer dizer que em cada estrato se aplicam, 

par a par, tanto regras de formação de palavras (morfológicas) como regras 

fonológicas. A ordenação de estratos reflete a ordenação dos processos de 

formação de palavras. 

  

Assim, o léxico é o responsável por fornecer as estruturas que se ordenam para o 

recebimento dos processos morfológicos, de modo que em determinado nível serão aplicadas 

as regras morfológicas e fonológicas, sendo que as regras fonológicas são aplicadas sempre 

após a operação de uma regra morfológica.  

No processo de formação de substantivos deverbais, o léxico fornece as bases verbais à 

quais se juntam os afixos (-s/ção ou -mento); depois que ocorre a junção desses afixos a uma 

base pré-determinada, ocorre a aplicação das regras fonológicas, que vão desencadear os 

processos morfofonológicos, como a haplologia ou alteamento da vogal temática, como 

veremos mais detalhadamente na seção 3, sobre a análise dos dados. 

De acordo com Lee (1995, p. 5), a estrutura do léxico assumida pela FL, através de 

Kiparsky (1982b, p. 4), pode ser representada da seguinte maneira:  
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Figura 1.2: Estrutura do léxico assumida pela FL. 

 

Fonte: Lee (1995, p. 5). 

  

Na figura 1.2 acima, temos representada a estrutura do léxico, composta por níveis ou 

estratos ordenados, que são os domínios de algumas regras morfológicas e também de algumas 

regras fonológicas. Além disso, observando o quadro representado, verificamos que os 

componentes fonológicos e morfológicos se misturam, de maneira que todas as regras 

fonológicas relevantes se aplicam à saída de toda regra morfológica, criando uma forma que é 

entrada para outra regra morfológica. Assim, a entrada de um processo de formação de palavras 

é submetida às regras fonológicas dos seus níveis dentro do léxico, dessa maneira, as estruturas 

lexicais admitem a aplicação cíclica de regras (LEE, 1995, p. 6, HERNANDORENA, 1996, p. 

70).  

Para Schwindt (2006, p. 314), “as regras lexicais estão sujeitas a informações 

morfológicas e têm exceções (já que têm de dar conta de idiossincrasias), enquanto as regras 

pós-lexicais aplicam-se sempre que houver contexto”. Além disso, o autor, de maneira 

semelhante a Lee (1995), afirma que “as regras fonológicas lexicais são cíclicas, no sentido de 

que podem, respeitando os princípios que governam a teoria, reaplicar-se” (SCHWINDT, 2006, 

p. 314).  

Com efeito, verificamos que a regra morfológica de formação de substantivos deverbais 

pela sufixação passa por regras fonológicas naquele nível, de maneira que o substantivo gerado 

também passará por outras regras fonológicas nos níveis seguintes, caso alguma nova regra 

morfológica venha a ser aplicada. Podemos observar essas alterações da seguinte forma: 

 

 

(1.16)   adotar     →     adoção 

                                                   ↓ 

Formação do substantivo deverbal 
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Assim,  

 

Nível 1- Morfologia = {adota}verbo + {ção}suf. → {adotação}substantivo  

Nível 1- Fonologia = [adotação] → haplologia19 → [adoção]  

   

No esquema representado acima, verificamos a aplicação de duas regras: uma 

morfológica e uma fonológica, nos níveis indicados. A primeira regra morfológica aplicada 

refere-se à formação do substantivo adoção com adição do sufixo /-ção/ à base verbal /adota-/. 

Com a adição do sufixo à base verbal, teríamos a forma agramatical *adotação; no entanto, 

ocorre a aplicação da regra fonológica de apagamento da sílaba /-ta-/.  

 Devemos chamar a atenção para o fato apontado por Lee (1992, p. 104) de que, 

 

No modelo-padrão da Gramática Gerativa, não existe um lugar específico para 

a formação de palavras: o léxico é somente uma listagem dos formativos 

lexicais, isto é, o conjunto idiossincrático imprevisível e não-organizado. 

Assim, nesse modelo, a saída do componente sintático (a estrutura de 

superfície sintática) é constituída de morfemas, e a maior parte da morfologia 

com respeito à ligação dos morfemas é tratada no componente fonológico.  

 

 O trecho acima chama a atenção para a ausência do componente morfológico na 

Gramática Gerativa, não considerando o léxico como um sistema organizado e tratando as 

operações fonológicas como realizadas no domínio pós-sintático. 

 Para Lee (1992, p. 111), de acordo com o modelo da FL, o léxico do português precisa 

de quatro níveis, sendo eles: 

 

(1.17)   Nível 1: afixação de classe I, flexão irregular 

                ↓ 

Nível 2: afixação de classe II 

                         ↓ 

                       Nível 3: formação de composto 

              ↓ 

Nível 4: flexão regular  

 
19 Para definição de haplologia, ver subseção “3.1.1.1 Haplologia”, na p. 105. 
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 Os sufixos -s/ção e -mento são, respectivamente, pertencentes às classes I e II20 (LEE, 

1992, p. 115). No entanto, devemos chamar a atenção para o fato de que, no esquema 

representado no exemplo 2.16, acima, a seta do nível 2 para o nível 3 indica um loop, ou seja, 

trata-se de um sistema que liga os níveis vizinhos um ao outro (LEE, 1992, p. 115), o que indica 

que os afixos da classe II, como -mento, podem se afixar ao composto, enquanto os afixos da 

classe I, como -s/ção, não podem. No entanto, ao revisar esta teoria para a sua tese de 

doutoramento, Lee (1995) assume que são necessários apenas dois níveis para que os processos 

morfológicos ocorram, como veremos na subseção seguinte.   

   

1.3.1.1 Fonologia Lexical do Português Brasileiro 

 

 Para continuarmos o nosso estudo sobre a Fonologia Lexical, vamos, agora, aprofundar 

esse tema, com referência ao PB, recorrendo a Lee (1992, 1995), em que o autor faz uma análise 

dos fenômenos fonológicos do PB, que, segundo a FG padrão (CHOMSKY; HALLE, 1968) 

são morfologicamente condicionados. Lee (1992, 1995) afirma que há quatro níveis no léxico 

do PB, como especificado no exemplo 1.17. De acordo com os pressupostos da FL, essa divisão 

em quatro níveis do léxico do Português é capaz de contemplar todos os processos 

morfofonológicos que ocorrem no PB.  

No entanto, na sua tese de doutorado, revendo essa proposta, o autor afirma que 

podemos “generalizar que todos os processos derivacionais ocorrem num mesmo nível, ou seja, 

no nível 1.” (LEE, 1995, p. 11). Dessa forma, Lee propõe que o léxico do PB tem dois níveis 

ordenados, como pode ser visualizado na figura 1.3: 

 

Figura 1.3: Modelo da FL do PB. 

 
Fonte: LEE (1995, p. 11). 

 
20 Lee (1992, p. 115) divide os afixos em classes I e II, de modo que a classe I inclui os afixos in-, -ia, -idade, -

ção, -e, -al, -ista, -ismo, -ioso, -eza, -ial, etc., enquanto que a classe II engloba os afixos ex-, des-, -mento, -íssimo, 

-ice, -ura, -gem, -ito, des-, não-, em-, etc. Essa divisão se deve ao fato de os afixos de classe II poderem se juntar 

a compostos, enquanto que os afixos de classe I não se juntam a compostos.   
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 Assim, no modelo representado acima, podemos verificar que há apenas um 

componente fonológico, de maneira que as regras lexicais e pós-lexicais pertencem ao mesmo 

componente, conforme proposto por Kiparsky (1985) e Borowsky (1986) e retomado por Lee 

(1995, p. 11), sendo que a justificativa para este modelo é a hipótese da interface entre 

Fonologia e Morfologia. Com efeito, de acordo com esse modelo, cada nível funciona como 

um domínio prosódico da aplicação das regras fonológicas e morfológicas.   

 De acordo com Lee (1995, p. 12), o nível 1 (α) inclui todos os processos derivacionais, 

a flexão irregular e alguns processos de composição, aos quais se podem acrescentar os sufixos 

derivacionais, como observamos a seguir: 

 

(1.18) a) [feliz], [[felic]idade] 

b) [descobrir] [descoberta] 

c) [[rádio-tax]ista], [[puxa-saqu]ismo] 

 

 Os exemplos acima mostram que os compostos, no PB, também podem receber os 

sufixos derivacionais como ocorre na palavra comum. 

 Ainda de acordo com Lee (1995, p. 12), o nível 2 (β), inclui a flexão regular do verbo e 

do não-verbo, ou seja, do número, além das formações produtivas, como as formações de 

diminutivo (-inho, -zinho), advérbio (-mente) e grau (-íssimo), como verificamos a seguir: 

 

(1.19) a) falo, falava 

b) flor, flores 

c) cafezinho 

 

 Por fim, o autor afirma que o nível ω, da palavra prosódica, é a saída do léxico e a 

entrada para a sintaxe, sendo que, nesse nível, a aplicação da regra é não-cíclica e não afeta as 

operações morfológicas. 

 O autor encerra suas discussões, afirmando que há processos de formação de palavras 

que ocorrem no componente pós-lexical, em que estariam os processos nomeados como 

Composição II, ou seja, na sintaxe, como nos casos a seguir:  

 

(1.20) a) funcionário fantasma, presidente ministro, homem-rã 

b) garota propaganda 

c) fim de semana, pé-de-moleque 

  

 Cada um dos constituintes dos exemplos anteriores pode atuar como uma palavra 

independente, no entanto, a diferença entre esses compostos e os exemplos anteriores. 
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 De acordo com Hernandorena (1996, p. 70), a FL diferencia essas duas classes de regras 

fonológicas – lexicais e pós-lexicais –, partindo do fato de que, se o léxico é o repositório de 

informações idiossincráticas, as regras que se referem a essas informações também são lexicais, 

enquanto que as regras que se aplicam fora do léxico devem ser pós-lexicais. Enquanto, no 

componente lexical, as regras se aplicam somente a palavras, no componente pós-lexical, as 

regras podem ser aplicadas tanto às palavras quanto a estruturas maiores, como frases ou 

enunciados. 

 Nesta dissertação, estaremos lidando com o nível 1 (α), já que é nesse nível que se 

incluem todos os processos derivacionais, o que engloba os processos de sufixação para a 

formação de substantivos deverbais, que estão inseridos nas regras lexicais. Assim, no nível 1 

(α), ocorre a sufixação das bases deverbais, que é uma regra morfológica, e a aplicação das 

regras fonológicas.   

 

1.3.2 Teoria de Geometria de Traços 

 

 A fonologia da língua portuguesa tem sido estudada desde os meados do século XX, 

apresentando visões globais sobre o assunto. Desde então, diversos trabalhos têm sido 

produzidos e publicados com a intenção de tratar, de modo específico, algum aspecto particular 

da língua (CAGLIARI, 1998, p. 6). Apesar do grande número de trabalhos, e das diversas 

explicações sobre o sistema da língua que esses estudos trazem, outras descobertas são 

realizadas com o surgimento de novas teorias. Assim, com o aparecimento de novas teorias e a 

necessidade de se reinterpretar os fatos da língua sob outros pontos de vista, demandando muito 

estudo e pesquisa, o que podemos afirmar é que 

 

Toda teoria tem suas vantagens e desvantagens, suas contribuições e suas 

limitações. A Teoria de Geometria de Traços, embora bem recente, ainda nem 

desenvolvida de maneira satisfatória em todas as suas potencialidades, já está 

encontrando concorrência com uma nova teoria, mais recente, da Otimalidade. 

Esta, por sua vez, certamente, não será a derradeira e definitiva. Outras virão 

e a ciência continuará a sua busca pela verdade e pela melhor forma de dizê-

la e explicá-la. (CAGLIARI, 1998, p. 6) 
  

Dessa maneira, nenhuma teoria utilizada será suficiente para explicar, por completo, um 

fenômeno linguístico. Sempre haverá questões que serão melhor explicadas por uma ou outra 

teoria, o que torna o trabalho do pesquisador incessante e, muitas vezes, insuficiente, tendo em 

vista que, mesmo que se adote a teoria mais moderna, num determinado momento futuro, esse 
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trabalho estará defasado, carecendo de novas abordagens. 

 O interesse pelos estudos dos sons da fala começou com os diversos sistemas de escrita 

da antiguidade. Assim, 

 

Desde a tradição sânscrita, houve pesquisadores interessados em descrever os 

mecanismos de produção dos sons da fala, desenvolvendo a fonética 

articulatória e auditiva. Os sons começaram a ser descritos através de 

parâmetros fonéticos relacionados com os movimentos articulatórios ou com 

o resultado sonoro percebido auditivamente. (CAGLIARI, 1998, p. 7) 
  

Com efeito, o interesse pelos estudos dos sons da fala não é recente e vem se 

desenvolvendo ao longo da história da humanidade, sofrendo modificações e atualizações ao 

passo que novas teorias são desenvolvidas.  

 Quando ouvimos duas palavras como, por exemplo, pata e bata, percebemos que, nos 

sons consonantais iniciais dessas palavras, /p/ e /b/, há semelhanças, mas também há diferenças. 

De acordo com Cagliari (1998, p. 8), a noção de traços como especificadores dos sons da fala 

é tão antiga quanto a invenção dos alfabetos, assim, não é difícil para o falante perceber que a 

diferença entre esses dois sons refere-se à ausência/presença de sonoridade nesses sons 

oclusivos bilabiais, considerados, individualmente, como um todo. A partir da percepção de 

que os segmentos consonantais e vocálicos possuem semelhanças e diferenças, quando 

comparados entre si, os sons das línguas passaram a ser descritos como consoantes e vogais, 

mas apresentando traços distintivos na sua caracterização. 

 Para a descrição dos sons das línguas, foram criadas as matrizes de traços. No entanto, 

essas matrizes não eram suficientes para especificar os tons e as suas regras. Assim, por 

exemplo, numa matriz, os tons HL (high – low) e LH (low – high) poderiam causar confusão, 

fazendo-se pensar que se trata da mesma coisa (tom alto-baixo ou baixo-alto?). Por outro lado, 

colocar H (high) e L (low) em matrizes contínuas significa caracterizar com tom um segmento 

vazio, o que também não seria o correto a se fazer. Goldsmith foi o responsável por criar uma 

solução para corrigir os problemas apontados anteriormente, como explica Cagliari (1998, p. 

8), de modo que 

 

A saída encontrada por Goldsmith foi criar níveis (ou “tiers” i.é, fileiras), de 

tal modo que os sons ficassem auto-segmentados num nível próprio, com seus 

processos fonológicos atuando aí de forma específica. Este nível liga-se a 

outros – onde estão os demais traços – através de linhas de associação, 

processo que age com alguma restrição, como o Princípio de Não Cruzamento 

de Linhas. Duas propriedades (nós terminais) ou dois nós estruturais idênticos 

e contíguos são também proibidos. Para evitar isso, usa-se apenas uma 
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especificação auto-segmental e, com linhas de associação, juntam-se a ela dois 

segmentos na parte nuclear que reúne os níveis, chamada esqueleto, onde se 

encontra a especificação fonológica dos segmentos como unidades de tempo 

(x) ou como C (consoantes) e V (vogais). (CAGLIARI, 1998, p. 8, grifos do 

autor) 
  

Hernandorena (1996, p. 47, grifos da autora) explica que na Geometria de Traços “os 

segmentos são representados com uma organização interna a qual se mostra através de 

configurações de nós hierarquicamente ordenados, em que os nós terminais são traços 

fonológicos e os nós intermediários, classes de traços.” De acordo Clements e Hume (1995, p. 

247): 

 

Perhaps the most influential of these frameworks at the present time – and the 

one we will be primarily concerned with here – is an approach emanating from 

the theory of autosegmental phonology developed in thje 1970s and early 

1980s. In autosegmental phonology, as first presented by Goldsmith (1976, 

1979a, 1979b), features that are observed to extend over domains greater or 

lesser than the single segment are extracted from feature matrices and placed 

on separate “channels” or tiers of their own. Thus tones, for example, are 

represented on a separate tier from vowel and consonant segments, where they 

are able to function in a partly autonomous fashion. Elements on the same tier 

are sequentially order, while elements on different tiers are unordered and 

related to each other by means of association lines wich establish patterns of 

alignment and overlap.21 
 

Os trechos acima nos fazem entender o porquê de essa teoria ser chamada de geometria, 

o que se deve ao fato de os traços fonológicos estarem organizados em planos, lembrando os 

modelos geométricos. Este modelo também pertence à Fonologia Auto-Segmental, ou seja, 

por apresentarem uma segmentação própria, os traços não precisam ser segmentados de maneira 

idêntica, de forma que, em Auto-Segmental, auto refere-se a próprio, tendo como referente o 

traço, ou seja, o traço apresenta uma segmentação própria.  

 Devido ao fato de a Geometria de Traços apresentar os traços num modelo 

hierarquizado, poder-se-ia pensar que os traços são organizados de maneira derivacional, como 

ocorre na sintaxe, mas não é o que acontece, como explica Cagliari (1998, p. 9, grifos do autor): 

 
21 Talvez, a mais influente dessas estruturas, atualmente – e a que nós iremos colocar em destaque aqui – é uma 

abordagem que vem da teoria da fonologia autossegmental, desenvolvida na década de 1970, e no início da década 

de 1980. Na fonologia autossegmental, como inicialmente apresentada por Goldsmith (1976, 1979a, 1979b), os 

traços que se estendem sobre domínios maiores ou menores que um único segmento são extraídos das matrizes de 

traços e colocados em “canais” separados ou em camadas próprias. Assim, os tons, por exemplo, são representados 

numa camada separada dos segmentos vocálicos e consonantais, em que são capazes de funcionar de uma forma 

parcialmente autônoma. Elementos numa mesma camada são ordenados sequencialmente, enquanto elementos em 

diferentes camadas são não-ordenados e relacionados uns aos outros por meio de linhas de associação, que 

estabelecem padrões de alinhamento e sobreposição. (Tradução nossa) 
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A Fonologia de Geometria de Traços lida com os traços fonológicos 

mapeando os elementos e os processos. Desta forma, ampliou a abrangência 

de sua ação além dos segmentos. As linhas de associação conectam traços que 

podem ser atribuídos a mais de um segmento, como ocorre em casos de 

harmonia vocálica, nasalização, ditongos, segmentos geminados, longos, 

africados, etc., podendo mesmo ir além da sílaba, atingindo o domínio 

morfológico, como no caso de nasalização em línguas indígenas do grupo tupi. 

Em vista desta metodologia, este modelo passou a ser chamado também de 

Fonologia Não-linear. 
 

Assim, a Teoria de Geometria de Traços (doravante TGT) passou a ser chamada de 

Fonologia Não-linear; no entanto, outros modelos também receberam essa denominação, 

como as fonologias lexical, métrica e prosódica, o que fez com que esse rótulo passasse a 

denominar vários modelos com diferentes abordagens fonológicas.  

 A TGT, de acordo com Clements e Hume (1995, p. 250), segue o princípio de que “a 

organização dos traços é universalmente determinada”, de modo que, de acordo com esse 

princípio, a forma como os valores dos traços são atribuídos a níveis e agrupados em 

constituintes maiores não varia de uma língua para outra.”22. Precisamos entender de que 

maneira a TGT trata os processos fonológicos que ocorrem nas línguas, para isso, devemos 

destacar que  

 

O modelo geométrico trata os processos fonológicos de maneira 

auto-segmental e não através de regras, como fazia a fonêmica e, 

principalmente, a fonologia gerativa padrão. Isto significa que um segmento é 

definido através de sua geometria, ou seja, dos nós e dos traços terminais que 

o caracterizam. Num primeiro momento, nos morfemas, os segmentos 

apresentam a sua forma básica tal qual estipulada pela língua. Pelo fato de 

um segmento estar adjacente a outros segmentos (fonotática), num segundo 

momento, ocorrem os processos fonológicos, gerando as modificações 

necessárias em função das regras fonotáticas que regem o encadeamento de 

segmentos para cada língua. Estas modificações (ou processos) são realizadas 

através de mecanismos, como o uso de linhas de associação, desligamentos, 

filtros, restrições, condições de boa-formação, etc. Princípios fonéticos gerais 

podem ser utilizados para fazer certos tipos de ajustes, sobretudo tendo em 

vista o output fonético final. Este segundo momento ou configuração pode 

ainda sofrer alterações posteriores, se houver razão para tal, até se chegar à 

forma fonética final. Como se vê, tal processo lembra um pouco o trabalho da 

fonologia gerativa tradicional (forma básica, derivação, transformação, forma 

fonética). Porém, a maneira como isto é feito é muito diferente entre os dois 

modelos. (CAGLIARI, 1998, p. 11, grifos do autor) 
  

 
22 No original, lê-se“Feature organization is universally determined” e “According to this principle, the manner in 

which feature values are assigned to tiers and grouped into larger constituents does not vary from language to 

language. 
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Desse modo, a TGT e a fonologia gerativa tradicional se diferenciam no modo como 

tratam os processos fonológicos da língua. Na FG tradicional, os processos fonológicos são 

descritos linearmente através de regras, enquanto que na TGT os processos fonológicos são 

explicados através das linhas e nós, de modo que, quando ocorre um processo fonológico, as 

linhas podem sofrer desligamentos, associações, etc.  

 O princípio de organização dos traços distintivos da TGT é autossegmental, ou seja, os 

traços dos fonemas são organizados em fileiras ou níveis (ou tiers), diferentemente da 

Fonologia Gerativa, que colocava os traços numa matriz única (CAGLIARI, 1998, p. 13). Dessa 

maneira, os traços de tom, por exemplo, ficam separados dos outros traços, o que possibilita 

fazer funcionar uma regra que atue apenas numa fileira, sem levar em conta o que está 

especificado nas demais fileiras. Assim, o que a TGT fez foi ampliar esta ideia para os demais 

traços distintivos (CAGLIARI, 1998, p. 13). De acordo com Clements e Hume (1995, p. 249)  

 

In this approach, segments are represented in terms of hierarchically-

organized node configurations whose terminal nodes are feature values, and 

whose intermediate nodes represent constituents. Instead of placing features 

in matrices, this model arrays them in the manner of a Calder mobile.23  

  

A TGT separa os traços em fileiras, mas também os organiza numa hierarquia de 

dependências, o que levou à criação dos planos, por isso o nome geometria. Os planos são 

formados pela contiguidade das fileiras superior e inferior, além disso, as fileiras estão ligadas 

através de linhas de associação. Assim, através destas linhas, traça-se o que, antes, 

correspondia à matriz dos traços, de modo que toda estrutura que estiver ligada ou especificada 

com um traço terminal acaba por ser eliminada no final da derivação (CAGLIARI, 1998, p. 13). 

As linhas de associação servem para indicar a aplicação dos processos fonológicos, e será nesse 

nível que faremos as nossas análises. Devemos acrescentar que 

  

Na formação da hierarquia geométrica, as linhas de associação ligam 

nós até chegar a um traço terminal. De um nó, pode sair um traço terminal ou 

um outro nó. Por exemplo, ao nó inicial que se chama Raiz, estão conectados 

dois nós inferiores independentes (Laríngeo e Cavidade Oral), dois traços 

terminais dependentes um do outro ([consonantal] e [sonorante]) e um traço 

terminal independente ([± nasal]). (CAGLIARI, 1998, p. 13, grifos do autor) 
  

 
23  Nessa abordagem, os segmentos são representados em termos de configuração de nós organizados 

hierarquicamente, cujos nós terminais são valores característicos e cujos nós intermediários representam 

constituintes. Em vez de colocar os traços em matrizes, este modelo organiza-os como uma caldeira móvel. 

(Tradução nossa) (O modelo de “caldeira móvel” pode ser observado nas figuras 1.6a e 1.6b “Modelo de Geometria 

de Traços”, p. 77-78). 
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Essas afirmações podem ficar mais claras se observarmos as figuras 1.4 e 1.5: 

 

Figura 1.4: Formalização do modelo de fonologia auto-segmental. 

 
Fonte: Adaptado de Cagliari (1998, p. 13). 

 

 Em que temos: 

 

Figura 1.5: Convenções. 

 
Fonte: Adaptado de Cagliari (1998, p. 14). 

  

Dessa maneira, o que se pode afirmar é que todo nó, traço ou valência de traço (+ ou -) é 

escolhido, na TGT por, operar processos fonológicos independentes. Assim, se existem traços 

como [coronal] e [dorsal], é porque, nas línguas, encontram-se regras que transformam sons 

velares em palatais (CAGLIARI, 1998, p. 14). Devemos chamar a atenção para o fato de a TGT 

trabalhar no limite máximo para a eliminação de redundâncias. Assim: 

 

Todo nó tem valor unitário. A maioria dos traços terminais também tem valor 

unitário, o que significa que basta dizer que um segmento tem tal traço 

distintivo atuante no sistema de forma positiva. Os valores negativos ficam de 

fora, ou seja, ficam sub-especificados, por serem de alguma forma previsíveis 

(redundantes). Para as vogais, basta o uso da valência [+] para o traço 

[contínuo]. Entretanto, para as consoantes, este traço deverá ser especificado 

com uma valência binária [+, -], uma vez que as oclusivas são [-cont] e as 

fricativas são [+cont]. O traço vocálico [open] não só tem a valência binária, 

como é, ainda, multiário, apresentando os valores de abertura 1, 2 e 3, 

formando dois planos especiais. (CAGLIARI, 1998, p. 14) 
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A TGT trabalha no sentido de promover a economia descritiva, como explicitado 

anteriormente, de modo que basta apenas dizer se um segmento possui tal traço, assinalando-o 

com o sinal positivo (+), o que indica que os outros traços estão ausentes, não necessitando 

demonstrá-los com um sinal negativo (-). No caso da abertura das vogais, que além de ser 

especificada com o sinal positivo, deve-se indicar os valores de abertura, variando numa escala 

de 1 a 5.  

 É importante ressaltar que todo nó representa uma classe de elementos, de modo que 

somente os traços terminais representam apenas um elemento, definido pelo próprio traço, além 

disso, quanto mais alto o nó estiver, maior será o número de elementos nele contidos. Assim, 

um processo fonológico que atua num determinado nó, vai atuar também nos elementos abaixo 

dele (CAGLIARI, 1998, p. 14).  

 

1.3.2.1 Os processos fonológicos na Teoria de Geometria de Traços 

 

 A proposta da TGT em relação aos processos fonológicos é dar conta de todos eles de 

forma simples e natural, o que significa que esse modelo de fonologia está comprometido com 

a realidade fonética em todos os seus aspectos (CAGLIARI, 1998, p. 15). Além disso, dentro 

desse modelo de simplicidade, a TGT opera apenas com um conjunto limitado de processos 

fonológicos básicos, com os quais, a partir da representação da forma básica subjacente dos 

morfemas, pode-se chegar à forma fonética de superfície. De acordo com Cagliari (1998, p. 15), 

retomando Clements e Hume (1995, p. 257-266), os processos mais importantes são: 

 

a) assimilação ou espraiamento: um segmento liga-se a outro levando um nó 

ou um traço de um segmento para outro. 

 
b) desligamento: um segmento perde um conjunto de traços (nó) ou um traço. 

Neste caso, corta-se a linha de associação no lugar devido. 

 
c) fissão: parte-se um nó raiz ou um elemento do esqueleto (x ou C, V) para 

surgir a auto-segmentação da geometria de um outro elemento grudado. As 

africadas têm um C no esqueleto e duas raízes, uma para especificar a parte 

oclusiva e outra para a parte fricativa. 

 
d) fusão: juntam-se dois elementos do esqueleto num único nó de raiz. As 

geminadas representam casos de fusão de dois C num único nó de raiz, uma 

vez que os dois tempos do esqueleto têm auto-segmentos iguais. 

  

Outros processos são: desassimilação, inserção, apagamento, metátese, 

redução, fortalecimento, harmonia vocálica, alongamento, formação de 

articulação secundária, alçamento vocálico, abaixamento, etc. (CAGLIARI, 

1995, p. 15. Grifos do autor) 
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 Dos principais processos apontados anteriormente, podemos citar, como exemplo de 

assimilação e de desligamento, a transformação da consoante [s] em [z] em casas amarelas, 

[kazazamaɾɛlas]. A consoante [s] encontra-se, nesse caso, antecedida e precedida pela vogal [a], 

que apresenta o traço [+voz], assim, por assimilação, essa consoante adquire esse traço [+voz], 

tornando-se [z]. Ao mesmo tempo que ocorre a assimilação do traço [+voz] pela consoante [s], 

ocorre também o desligamento do traço [-voz]. O processo de fissão afeta as consoantes 

africadas ([ʧ] e [ʤ]) no seu nó C, pois essas consoantes apresentam uma parte oclusiva e outra 

fricativa, de modo que o nó C se divide em duas partes para representar essa segmentação. A 

fusão está presente nas consoantes geminadas, pois essas consoantes apresentam dois nós C 

num único nó de raiz.  

Assim, verificamos que, conhecendo os principais processos fonológicos, é possível 

fazermos uma análise dos outros processos fonológicos que ocorrem na língua, como propomos 

neste trabalho com os processos morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento.  

 A TGT opera com diversas restrições, condições ou princípios para o entendimento dos 

processos fonológicos, no entanto, os dois principais são: o Princípio de Contorno Obrigatório 

e a Condição de Não Cruzamento de Linha.  

O Princípio de Contorno Obrigatório ou PCO, que, de acordo com Clements e Hume 

(1995, p. 262), indica que é proibida a adjacência de elementos idênticos, ou seja, proíbe 

elementos idênticos adjacentes num mesmo plano, se isso ocorrer, estaremos lidando com uma 

geminada ou com um processo de assimilação. Essa restrição será muito importante para as 

nossas análises, principalmente nos casos de haplologia em substantivos formados com o sufixo 

-s/ção .  

Por outro lado, a Condição de Não Cruzamento de Linha, ou CCL, princípio que 

funciona como uma Condição de Boa Formação e bloqueia a aplicação de qualquer regra que 

possa violá-lo (HERNANDORENA, 1996, p. 65), proíbe que se faça uma linha de associação 

cruzar outra dentro de um mesmo plano. Essa condição é responsável por preservar a 

linearidade dos nós e traços com relação às unidades de tempo do esqueleto. Esses princípios 

são muito importantes e agem como controladores da abrangência da aplicação de certas regras, 

o que evita resultados mal formados (CAGLIARI, 1998, p. 16). 
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1.3.2.1.1 Os processos fonológicos do PB na Teoria de Geometria de Traços 

 

 Depois da descrição anterior a respeito de algumas noções e conceitos relevantes da 

Teoria de Geometria de Traços, vamos passar ao estudo de alguns processos fonológicos do 

Português à luz dessa teoria, bem como à apresentação os traços distintivos e as propriedades 

dos segmentos do Português. 

Antes de passarmos à descrição dos processos fonológicos, é necessário especificarmos 

os traços distintivos e os redundantes, tendo em vista que ambos são responsáveis pela definição 

do sistema da língua. Desse modo, os fonemas são os segmentos que compõem a forma básica 

dos itens lexicais ou a forma subjacente dos morfemas, que são especificados através de um 

conjunto de propriedades ou traços. Devemos citar que “os fonemas contém apenas os traços 

distintivos, ou seja, o mínimo de traços com os quais um segmento se distingue de todos os 

outros do sistema. Se for alterado um traço, obtém-se um outro fonema ou se destrói o que 

existia.” (CAGLIARI, 1998, p. 17). Essa afirmação fica mais clara, quando retomamos os 

exemplos pata e bata; se o fonema /p/ adquirir vozeamento, ou seja, adquirir o traço [+voz], 

não teremos mais o mesmo fonema /p/, mas um novo, representado por /b/ (CAGLIARI, 1998, 

p. 17).  

É importante chamar a atenção, ainda, para o fato de que “um processo fonológico pode 

operar sobre um conjunto de traços ou até mesmo sobre apenas um. Como qualquer mudança 

na forma subjacente dos segmentos leva a uma modificação, o resultado obtido com a mudança 

será um segmento diferente do fonema original.” (CAGLIARI, 1998, p. 17-18). Assim, as 

mudanças fonológicas acarretam mudanças morfológicas e vice-versa, de modo que devemos 

sempre estar atentos aos fatores que podem desencadear modificações nos traços dos fonemas 

e, consequentemente, na forma subjacente, ou seja, nos morfemas. Assim, com os mesmos 

exemplos pata e bata, podemos constatar que a simples alteração em um traço de um único 

fonema acarretará mudanças nos morfemas (neste caso, no morfema lexical) e, 

consequentemente, alterações semânticas.  

 O conjunto de traços distintivos dos quais uma teoria dispõe relaciona-se ao conjunto 

de traços que se pode encontrar em todas as línguas do mundo, o que faz com que a teoria tenha 

uma dimensão maior do que o necessário para uma língua específica. Assim, as línguas, de 

maneira individual, vão selecionar os traços que lhe são convenientes e quais se ajustam melhor 

à descrição do seu sistema fonológico, o que pode levar a escolhas diferenciadas por 

pesquisadores diferentes (CAGLIARI, 1998, p. 18). Com efeito, somente após se ter uma 

descrição criteriosa do sistema de traços da língua que se busca estudar é que os traços podem 
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ser justificados. Devemos ressaltar que, na teoria, os segmentos consonantais e vocálicos 

apresentam tanto a marca positiva como a marca negativa para todos os traços distintivos, mas, 

na prática, é preciso explicitar essas marcas em apenas alguns traços. Por convenção, quando o 

traço vier sem as marcas, devemos assumir que ele traz a marca positiva.  

 Passemos agora para a observação dos quadros24 seguintes que trazem os fonemas e 

principais alofones do Português: 

 

Quadro 1.3: Propriedades das vogais. 

Fonte: Cagliari (1998, p. 19). 

 

Quadro 1.4: Destaque para as propriedades das vogais. 

Fonte: Cagliari (1998, p. 19). 

 

 Nos quadros representados acima, encontramos os traços das vogais do Português do 

modelo de Clements e Hume (1995). De acordo com Cagliari (1998, p. 20), autores como 

 
24 Devemos chamar a atenção para o fato de que no quadro “1.3: Propriedades das vogais” a vogal [a] apresenta o 

traço [dorsal] marcado com o sinal positivo [+dorsal], no entanto, no quadro “1.4: Destaque para as propriedades 

das vogais” a vogal [a] apresenta o traço [dorsal] marcado com o sinal negativo, [-dorsal]. Como esses quadros 

foram extraídos de Cagliari (1998), optamos por representá-los como no original, no entanto, a maneira correta de 

representar o traço [dorsal] para a vogal [a] é [+dorsal]. 
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Wetzels (1991) sugerem algumas modificações nesse esquema para os nós de Abertura para 

distinguir melhor as vogais do Português. Observemos agora, os quadros a seguir: 

 

Quadro 1.5: Matriz de traços consonantais com especificação plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cagliari (1998, p. 20). 

 

 

Quadro 1.6: Traços das consoantes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Cagliari (1998, p 20). 

  

Nos quadros 1.5 e 1.6, encontramos a matriz de traços das consoantes com especificação 

plena. Observemos os próximo quadros 1.7a e 1.7b extraídos de Cagliari (1998, p. 21): 
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Quadro 1.7 (a): Destaque para os traços das consoantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cagliari (1998, p. 21). 

 

Quadro 1.7 (b): Destaque para os traços das consoantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cagliari (1998, p. 21). 

 

Nos quadro 1.7a e 1.7b acima, encontramos apenas os traços necessários para 

caracterizar os segmentos e definir as operações nas regras fonológicas. Devemos ressaltar que, 

nessa organização dos traços, não são contempladas todas as possibilidades de articulação do 

homem, de maneira que o fonólogo deve adaptar o sistema à língua que está estudando 

(CAGLIARI, 1998, p. 21). A seguir, o modelo de geometria de traços proposto por Clements e 

Hume (1995, p. 292) e adaptado por Cagliari (1998, p. 23): 
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Figura 1.6 (a): Modelo de Geometria de Traços. 

 
Fonte: Adaptado de Clements e Hume (1995, p. 292). 
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Figura 1.6 (b): Modelo de Geometria de Traços. 

 

 

 

Fonte: Cagliari (1998, p. 23). 
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Assim, observando as árvores de traços, verificamos que “a estrutura arbórea que 

representa a Geometria de Traços possibilita expressar a naturalidade dos processos fonológicos 

que ocorrem nas línguas do mundo” (HERNANDORENA,1996, p. 51), atendendo sempre ao 

princípio de Clements e Hume (1995, p. 250) de que “as regras fonológicas constituem uma 

única operação”25. Isso quer dizer que essa estrutura pode ser utilizada para representar os 

processos em qualquer língua. Observemos agora a representação da consoante [d] e da vogal 

[a] de acordo com a estrutura arbórea representada anteriormente: 

 

Figura 1.7: Representação dos traços de [d] e [a]. 

Fonte: Adaptado de Hernandorena (1996, p. 51). 

 

Na figura 1.7 acima, percebemos a materialização dos conceitos anteriormente 

discutidos, pois a representação dos traços da consoante [d] e da vogal [a] mostram que a 

estrutura arbórea pode ser utilizada para representar os processos fonológicos em qualquer 

língua, podendo ser adaptada de acordo com as especificidades da língua em estudo, buscando 

sempre a simplicidade na representação dos processos. 

De acordo com Wetzels (1991, p. 27), “a base empírica da geometria de traços é formada 

pelos processos fonológicos que ocorrem nas línguas do mundo: a estrutura de árvore ideal 

deve pois, como parte de uma teoria fonológica adequada também ser capaz de oferecer um 

procedimento de avaliação que distinga regras fonológicas naturais de não naturais”. Assim, 

essa teoria é capaz de antecipar que as regras que se referem a traços individuais ou a nós de 

classe são mais naturais do que as regras que se referem a conjuntos arbitrários de traços, porque 

 
25 Phonological rules perform single operations only. 
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são mais fáceis de definir. Com efeito, a geometria de traços permite ao pesquisador representar 

os diversos processos fonológicos das línguas, além de determinar as regras naturais e possíveis. 

Nesse modelo de geometria de traços percebemos a materialização de todos os conceitos 

anteriormente inseridos nesta dissertação e que serão úteis para a análise dos processos 

morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -mento. Ele pode ser utilizado para 

caracterizar qualquer som do português, seja consonantal ou vocálico. Além disso, podemos 

utilizá-lo para representar os processos fonológicos com output morfológico, como já descrito 

anteriormente. Para a realização das nossas análises, vamos nos basear nesse modelo para a 

construção das árvores de traços e representar os processos morfofonológicos encontrados nas 

nossas ocorrências. 

 

1.3.3 A sílaba em Português 

 

Para finalizarmos o nosso embasamento teórico, devemos inserir um conceito, bastante 

revisitado na Fonologia, que será muito importante para as nossas análises: a sílaba. Leda Bisol 

(1996, p. 249) indica que a menor categoria prosódica é a sílaba e que ela é o domínio para a 

aplicação das regras fonológicas em Português. A autora ressalta que a vogal é o elemento de 

maior sonoridade na sílaba. 

De acordo com Collischonn (1996, p. 95-96) há duas teorias a respeito da estrutura 

interna da sílaba: a teoria autossegmental e a teoria métrica da sílaba. Na teoria autossegmental, 

a sílaba é considerada como um nó, σ, ao qual os segmentos estão ligados diretamente, nessa 

teoria o relacionamento entre os elementos da sílaba é igual. Na teoria métrica (que será adotada 

nas nossas análises), a sílaba é uma estrutura constituída de ataque (A), ou onset (O), e uma 

rima (R); a rima é constituída de um núcleo (Nu) e a coda (Co). Numa sílaba, a única categoria 

que não pode estar vazia é o núcleo. De acordo com a teoria métrica, o relacionamento entre a 

vogal do núcleo e a consoante da coda é mais estrito do que entre a vogal do núcleo e a 

consoante do ataque. Essas estruturas podem ser visualizadas, a seguir, na representação dos 

sufixos -s/ção e -mento: 
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(1.21)                                 

                       σ                                                σ 

                                                                                        A          R 

                                                                                              Nu      Co                                          

           s ã ʊ ̯͂                              s ã ʊ ̯͂  

                  Teoria autossegmental                                           Teoria Métrica 

 

 

(1.22) 

      σ                 σ                                                 σ                  σ 

                                                                                               A        R         A          R 

                                                                                             Nu                    Nu 

m ẽ t ʊ    m ẽ t  ʊ 

Teoria autossegmental     Teoria Métrica 

 

Observando os esquemas de representação silábica anteriores, percebemos que a teoria 

métrica da sílaba apresenta essa estrutura de maneira mais elaborada do que a teoria 

autossegmental. No caso do sufixo -s/ção, o ataque (A) é representado pela consoante [s] a rima 

(R) é composta de um núcleo (Nu) [ã] e uma coda (Co) [ʊ ̯͂ ]. Por outro lado, a representação do 

sufixo -mento é mais complexa, já que esse sufixo é formado por duas sílabas. Na teoria métrica, 

a primeira sílaba desse sufixo é constituída de ataque (A), representado pela consoante [m] e de 

rima (R), que possui apenas o núcleo (Nu), representado por [ẽ]. A segunda sílaba desse sufixo 

é constituída de ataque (A), representado pela consoante [t], e de rima (R), que possui um núcleo 

(Nu), representado pela vogal [ʊ]. 

Devemos chamar a atenção para o fato de que a posição da semivogal é contestada por 

alguns autores. Alguns autores, como Câmara Jr. (2015[1970]), Collischonn (1996) e Freitas e 

Santos (2001), defendem que a semivogal está no núcleo, no entanto, há autores que defendem 

que a semivogal está na coda. O modelo de representação que será adotado por nós nas análises 

dos processos morfofonológicos observados nos substantivos deverbais coletados será o da 

Teoria Métrica.   
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2 Procedimentos metodológicos e corpus 

 

 Para a realização desta dissertação e montagem do corpus, utilizamos os jornais 

publicados nas cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP, entre os anos de 1901 e 1950. A nossa 

escolha por trabalhar com os jornais das duas cidades foi pautada no fato de que ambas as 

cidades possuem um acervo de jornais antigos pouco explorado 26 . Dessa forma, o nosso 

trabalho busca, além de realizar o estudo linguístico, contribuir para a preservação desse 

material, já que digitalizamos todos os jornais de Araxá-MG, publicados nesse período, e uma 

parte dos jornais de Araraquara-SP, publicados nesse período e disponíveis para consulta. 

 A nossa opção por fazermos um estudo linguístico com essas duas cidades do interior 

dos estados de Minas Gerais e São Paulo foi baseada no fato de que esses estados possuem uma 

tradição nos estudos no linguísticos, no entanto, a maioria desses estudos são realizados com 

dados das capitais ou das cidades metropolitanas, deixando muitas cidades do interior de fora.  

Essa realidade deve-se ao fato de que os centros de pesquisas, pertencentes às 

universidades, estão localizados, na maior parte das vezes, nas capitais, o que facilita a coleta e 

tratamento das informações. Um exemplo de pesquisa que envolveu capitais de estados 

brasileiros foi o Projeto NURC (Projeto Norma Urbana Culta), cujo início se deu no ano de 

1969 e envolveu cinco cidades do Brasil: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre. O objetivo do NURC foi descrever os padrões de uso na comunicação oral adotados 

por um estrato social constituído, exclusivamente, de falantes com ensino superior. Assim, esse 

exemplo é válido para mostrar que as cidades do interior muitas vezes ficam fora dos estudos 

linguísticos devido à dificuldade dos pesquisadores de terem acesso às informações, seja pela 

falta de material de pesquisa, como os registros escritos, seja pela dificuldade de contato com 

os falantes desses locais ou pela dificuldade do pesquisador de se deslocar até essas cidades. 

 Além disso, outro fator determinante para que escolhêssemos duas cidades do interior 

de Minas Gerais e de São Paulo foram as diferenças na fala dos moradores desses dois estados. 

De acordo com Oliveira e Lee (2008), na fala dos moradores da cidade de Belo Horizonte são 

verificadas diversas pronúncias das vogais para uma mesma palavra, variando de acordo com 

o contexto, tratando-se de harmonia vocálica ou redução vocálica. Desse modo, para os autores, 

os falantes de Belo Horizonte podem apresentar pronúncias como [buli'tʃĩ] e [bole'tʃĩ] para a 

 
26 Durante o tempo que frequentamos as fundações para podermos realizar a digitalização dos jornais, os 

funcionários que trabalhavam no arquivo comentaram que poucas pessoas mostravam interesse em consultar esses 

jornais, procurando-os apenas para consultarem algum óbito ou notícias sobre uma determinada pessoa. A maior 

parte da população desconhece o fato de que esses jornais existem. 
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palavra boletim, [de'daʊ] e [ʤi'daʊ] para dedal e [mɔ'dɛɦnu] e [mu'dɛɦnu] para moderno, 

assim, de acordo com Oliveira e Lee (2008, p. 4) “as vogais médias pretônicas podem aparecer 

em três formas fonéticas distintas, média aberta, média fechada ou alta, configurando um caso 

de variação;”, além disso, “a variante média aberta e a variante alta resultam, respectivamente, 

dos processos de HV (harmonia vocálica) e RV (redução vocálica);”. Apesar das diferenças na 

pronúncia dessas palavras na cidade de Belo Horizonte, a comunicação não fica prejudicada, já 

que, segundo os autores, os falantes conseguem compreender-se. Essas variações são 

verificadas apenas no dialeto dos habitantes da capital mineira, de modo que, em outras regiões 

brasileiras é comum o uso de uma dessas variedades, mas não todas as formas simultaneamente. 

Mesmo com uso de formas distintas, a comunicação não fica prejudicada, já que os falantes 

conseguem compreender-se mutuamente. 

 Viegas (2003) também chama a atenção para processos fonológicos comuns na fala dos 

moradores da cidade de Belo Horizonte. No seu estudo sobre o alçamento das vogais médias 

pretônicas, a autora afirma que a harmonização vocálica é um processo comum e atinge 

diversos itens lexicais, no entanto, o alçamento pode (não) ocorrer em itens lexicais com o 

mesmo contexto fonológico, como simestre e semana ou cumida e comício. Para a autora, o 

alçamento está ligado ao prestígio e às formas estigmatizadas, de modo que, aquelas em que 

ocorre o alçamento são utilizadas em contexto informal, assim “em muitas regiões, o alçamento 

pode ter atingido muitos itens do léxico e em outras nem tanto, dependendo da formação dos 

grupos e do grau de estigma e marcação que os grupos que se estabeleceram nessas regiões 

tenham atribuído ao alçamento.” (VIEGAS, 2003, p. 315). 

 Carmo (2009) realizou um estudo sobre o alçamento das vogais médias pretônicas dos 

verbos, no entanto, o seu trabalho está voltado para a fala culta do interior paulista, mais 

especificamente da cidade de São José do Rio Preto. No seu trabalho, a autora mostra que o 

alçamento é um fenômeno comum na fala dos moradores e ocorre devido à harmonização 

vocálica ou à redução vocálica.   

 Desse modo, tendo em vista as peculiaridades da fala dos moradores da cidade de Belo 

Horizonte e do interior paulista, citadas anteriormente, buscamos compreender se há diferenças 

na formação de substantivos deverbais com -s/ção e -mento nos jornais antigos das cidades de 

Araxá-MG e Araraquara-SP. 

A cidade de Araxá27 está localizada no estado de Minas Gerais, na mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com uma população estimada em 102.238 habitantes. 

 
27 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arax%C3%A1. Acesso em: 08 ago. 2016. 
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Araraquara28 é uma cidade do interior de São Paulo e está localizada na região central do estado, 

sua população estimada é de 226.508 habitantes. Apesar dos fatos de que as cidades de Araxá-

MG e Araraquara-SP apresentam um desenvolvimento histórico e econômico distintos – Araxá 

desenvolveu-se a partir da mineração, da agricultura, da pecuária e do turismo, enquanto 

Araraquara esteve sempre voltada para agricultura e o comércio – e de que os jornais publicados 

nessas cidades, durante o período escolhido, são bastante diferentes, essas diferenças não 

afetam nos resultados encontrados nas nossas análises, como veremos adiante, já que os 

processos morfofonológicos em estudo sofrem influências apenas intralinguísticas. A 

localização dessas cidades pode ser visualizada nas seguintes figuras: 

 

Figura 2.1: Localização de Araxá e Araraquara no Brasil. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 
28 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Araraquara. Acesso em: 08 ago. 2016. 
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Figura 2.2: Destaque para as cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. 

 

Fonte: Google Maps. 

 

Devemos ressaltar que, em ambas as cidades, os jornais disponíveis são frutos de 

doações dos antigos moradores aos arquivos públicos dessas cidades, desse modo, não existe 

uma periodicidade dos exemplares e muitos deles já se encontram bastante deteriorados pela 

ação do tempo ou por conta do manejo inadequado. Assim, devido ao cuidado que se deve ter 

ao manusear os jornais, julgamos necessário fazer a digitalização dos exemplares do período 

em questão, para, além de facilitar a consulta aos exemplares, colaborar para a preservação 

desse material. Dessa forma, utilizamos uma câmera semi-profissional para fotografar os 

jornais, gerando arquivos de imagens com qualidade para facilitar a coleta das ocorrências.  

Além disso, o trabalho de digitalização e arquivamento desses jornais é muito 

importante, pois estamos ampliando o acesso a esse material e contribuindo para que ele possa 

ser utilizado, posteriormente, em outras pesquisas linguísticas ou de natureza diversa. A 

digitalização permite o acesso e a troca de informações de maneira eficiente, já que esses jornais 

estarão disponíveis para consulta a qualquer momento. O resgate desse material se justifica, 

como ressaltam Barbosa e Marine (2012, p. 8), pelo fato de que os jornais antigos 
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(i) são, em sua maioria, únicos, praticamente não possuem muitos exemplares, 

pois já se perderam ao longo do tempo; (ii) abordam temas da vida 

(nascimento, morte, notícias, pedidos, ordens, etc.), e qualquer que seja o 

assunto, de alguma forma, sempre causam impacto no destinatário; (iii) 

representam escritos que se valorizam ao marcar, mais do que outros textos, a 

peculiaridade da escritura do jornalista. 

  

O trabalho com os jornais antigos é muito importante para o resgate de informações da 

sociedade que viveu nessas cidades durante aquele tempo; como citam Barbosa e Marine (2012, 

p. 5), os jornais são “um excelente material para a recuperação de aspectos sociais, históricos, 

econômicos, políticos, científicos, psicológicos, culturais - entre tantos outros - de uma época”.  

Além disso, estamos colaborando para a preservação do patrimônio público e da 

memória cultural dessas cidades, tendo em vista a Lei 25 de 30/11/37, no capítulo 1, artigo 1º, 

que define o “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” como “o conjunto de bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação 

a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico”. A essa definição de patrimônio público, podemos 

acrescentar a Constituição de 1988, que, no artigo 216, estabelece que  

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: I- as formas de expressão; II – os 

modos de criar, fazer, viver; 
 

Com base nas definições de patrimônio cultural e na ideia de preservar essas “formas 

de expressão”, mencionada no excerto da Constituição de 1988, consideramos que os jornais 

constituem um rico patrimônio da sociedade e devem ser conservados. 

A importância do trabalho com os jornais reside, também, no fato de que, nesse material, 

podemos encontrar textos com diferentes graus de formalidade, variando de acordo com a 

intenção daquele que escreve e com o seu destinatário. A formalidade, nesse caso, é fruto da 

preocupação daquele que escreve com as suas escolhas lexicais, buscando despertar no seu 

leitor uma determinada reação ao se deparar com esse texto. Assim, alguns textos, como os 

obituários, já apresentam uma forma pré-determinada, não permitindo que o seu autor faça 

alterações ou fuja do padrão, enquanto que uma carta pode apresentar diversos graus de 

formalidade, de acordo com o seu destinatário. Desse modo, se for uma carta para uma 

autoridade, ela deverá conter certos pronomes de tratamento que condigam com o destinatário, 

enquanto que uma carta de leitor pode apresentar uma linguagem mais popular. Portanto, a 



 

 

87 

 

 

 

situação de produção do texto e o seu destinatário determinam as escolhas lexicais para esses 

textos, posto que alguns gêneros apresentam uma estrutura mais versátil, o que faz dos jornais 

uma fonte muito rica para o estudo dos diversos gêneros textuais e das suas particularidades. 

Partindo, então, para o nosso corpus, em relação aos jornais de Araraquara, foi obtido 

um total de 2842 imagens de páginas de jornais e selecionadas 866 imagens para posterior 

coleta das ocorrências. Em relação aos jornais de Araxá, obtivemos um total de 458 imagens 

de páginas de jornais, sendo que todas essas páginas foram utilizadas para a coleta de 

ocorrências, e as imagens dos jornais de Araxá correspondem a todos os exemplares disponíveis 

no acervo da cidade, publicados no período escolhido. Devemos ressaltar que a diferença entre 

os números dos jornais fotografados em Araxá e em Araraquara é devida ao tamanho do acervo 

de cada uma das cidades, sendo que o acervo de Araraquara é muito grande e bem conservado, 

enquanto o acervo de Araxá é bastante reduzido e limitado. No entanto, em ambas as cidades, 

muitas das edições dos jornais já se encontram em estado avançado de decomposição, 

dificultando bastante o trabalho de digitalização das imagens.  

 Em relação aos títulos dos jornais de Araxá, encontramos A Voz Parochial (1917 e 

1918), Boletim Parochial (1943), Cidade de Araxá (1929), Gazeta de Araxá (1949), Lar 

Católico (1939), O Boneco (1932), O Comêta (com apenas uma edição de janeiro de 1945), 

O Estudante (com uma edição de 30 de agosto de 1917), O Tagarela (duas edições de 1933), 

O Treco (duas edições de 1937), The Triangle (1949 e 1950) e Voz Escolar (com uma edição 

de 1939).  

Pelos títulos dos jornais de Araxá, verificamos que alguns deles são jornais católicos, 

cuja intenção principal era divulgar informações acerca da Igreja na cidade, dos acontecimentos 

que envolviam a comunidade religiosa, tais como os dias santos, as necessidades das igrejas, os 

feitos realizados pela igreja, dentre outros. Por outro lado, encontramos o jornal O Boneco, de 

teor bastante satírico, fazendo críticas abertas a figuras públicas da cidade de Araxá. Além disso, 

um jornal bastante curioso era o The Triangle, cujo título, em Inglês, já chama a atenção, tendo 

em vista que esse jornal fazia publicações diversas, incluindo vários textos literários 

consagrados e de autores locais, apresentando versões em Inglês e em Português. Há, ainda, os 

jornais estudantis, como o Voz Escolar e O Estudante, que buscavam divulgar os 

acontecimentos em torno da comunidade escolar, as comemorações, as necessidades, as 

festividades, dentre outros assuntos. Os jornais de Araxá se encontram disponíveis para 

consulta pública na Fundação Cultural Calmon Barreto. 

 Sobre os títulos dos jornais de Araraquara, temos Correio da Tarde (1940), Correio 

Popular (1945, 1946, 1949, 1950), Jornal de Notícias (1907, 1908), Jornal do Commercio, 
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com uma edição de 01 de outubro de 1927, O Araraquarense (1912), O Commercio (1911), 

O Imparcial (1901, 1931, 1933, 1938), O Nacionalista, com uma edição de 01 de janeiro de 

1935 e O Popular (1929). Os jornais de Araraquara estão disponíveis para consulta no arquivo 

público da Casa da Cultura Luiz Antônio Martinez Corrêa. 

Os jornais de Araraquara não apresentam tantas peculiaridades como os jornais de 

Araxá, de maneira que os títulos publicados em Araraquara destinavam-se a veicular 

informações sobre os acontecimentos na cidade e na região, além de acontecimentos no país e 

no mundo, além de que alguns desses jornais tiveram início com a intenção de veicular 

informações sobre o comércio da cidade. Já os jornais de Araxá-MG apresentam algumas 

peculiaridades, como piadas com antigos moradores da cidade, ou a publicação de textos em 

Inglês, como podemos verificar nas imagens a seguir: 

 

Figura 2.3: Chacotas publicadas em um jornal de Araxá-MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal O Boneco, edição de 02/10/1932, p. 1-2. 

 

Nas imagens anteriores, verificamos que os títulos dos textos são bastante sugestivos: 

Pauladas e Navalhadas. Essas “pauladas”, “navalhadas”, “ferroadas” e “picadelas” (títulos 

dessas seções de comentários) eram dadas nos Domingos, Botelhos, Chicos e outros moradores 

da cidade que, por algum motivo, chamavam a atenção por suas ações e caíam na página desse 

jornal zombeteiro.  
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Figura 2.4: Canção brasileira em Português e Inglês. 

 

Fonte: Jornal The Triangle, edição de julho/1949, p. 3. 
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Na figura acima, temos a famosa canção brasileira “Tristeza do Jeca”, na sua versão 

original, em Português, e traduzida para o Inglês por Henriqueta Chamberlain, Sorrows of the 

Jeca, publicada no jornal The Triangle, na edição de julho de 1949. Esse é apenas um exemplo 

dos textos em Inglês encontrados nas edições desse jornal. Os títulos variam desde a canção 

brasileira, a trechos de obras de Shakespeare e até mesmo textos dos antigos moradores da 

cidade. Nesse jornal, os textos em Inglês se misturam às notícias da cidade, que eram publicadas 

em Português. 

A seguir, podemos verificar duas imagens de páginas de jornais digitalizadas e utilizadas 

para a coleta das ocorrências analisadas. A primeira corresponde a uma edição do jornal Correio 

da Tarde, de Araraquara-SP, publicada em 01 de abril de 1940, e a segunda corresponde à 

edição de 01 de maio de 1917 do jornal A Voz Parochial, publicado em Araxá-MG:  
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Figura 2.5: Exemplar de jornal de Araraquara-SP. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Figura 2.6: Exemplar de jornal de Araxá-MG. 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Depois de digitalizarmos as páginas dos jornais, passamos para a coleta, em todas as 

seções dos jornais, das palavras terminadas em -s/ção e -mento, montando um arquivo que 

contém todas as ocorrências, dispostas da seguinte maneira: 

 

(2.1) fugir se no cumprimento de obrigações OI 02/06/1901 ano 1 n. 24 p.1 artigo 

 

 Antes de continuarmos as nossas considerações sobre o nosso corpus, devemos fazer 

alguns esclarecimentos em relação às informações contidas juntamente às ocorrências coletadas. 

No exemplo 2.1, a primeira informação diz respeito à sigla utilizada (OI), que se refere ao jornal 

O Imparcial, de Araraquara-SP, como podemos verificar no quadro 2.1 a seguir: 

 

Quadro 2.1: Siglas e nomes dos jornais de Araraquara-SP e Araxá-MG. 

Jornais de Araraquara - SP Jornais de Araxá - MG 

Sigla utilizada Nome do Jornal Sigla utilizada Nome do Jornal 

CP Correio Popular AVP A Voz Parochial 

CT Correio da Tarde BP Boletim Paroquial 

JN Jornal de Notícias CA Cidade de Araxá 

OA O Araraquarense GA Gazeta de Araxá 

OC O Commercio LC Lar Católico 

OI O Imparcial OB O Boneco 

  OC O Comêta 

  OE O Estudante 

  OT O Treco 

  OTag O Tagarela 

  TT The Triangle 

  VE Voz Escolar 

Fonte: elaboração própria. 

 

Após a sigla do jornal em que a ocorrência foi coletada, inserimos também a data em 

que o jornal foi publicado, que, no caso do exemplo 2.1, foi no dia 02 de junho de 1901. Além 

da data em que o jornal foi publicado, inserimos também o ano do jornal e o número da edição, 

que, no exemplo 2.1, foi o ano 1 e edição de número 24, ou seja, estamos trabalhando com a 

vigésima quarta edição do primeiro ano de circulação do jornal O Imparcial. Por fim, inserimos 
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também a página e o tipo de texto em que a ocorrência foi coletada, já que uma mesma 

ocorrência pode aparecer numa mesma página, em textos distintos ou até no mesmo texto. Em 

relação aos textos encontrados nos jornais utilizados, eles se dividem em: título, subtítulo, artigo, 

reportagem, aviso, nota, texto literário, edital, anúncio, demonstrativo de despesas, evangelho, 

oração e legenda de foto, de modo que a maioria das nossas ocorrências encontram-se em 

artigos. Algumas informações como data do jornal, ano e número podem não ocorrer em alguns 

exemplares, de modo que, quando essas informações estão ausentes, inserimos um ponto de 

interrogação. 

No exemplo 2.1, verificamos que a ocorrência obrigações se encontra em um artigo, 

localizado na primeira página do jornal O Imparcial (OI), publicado em Araraquara no dia 02 

de junho do ano de 1906. Este modo de dispor as ocorrências foi utilizado para todas aquelas 

encontradas, de maneira que, caso seja necessário, os pesquisadores podem recorrer aos jornais 

para tirar alguma dúvida em relação à grafia utilizada, ao contexto da ocorrência, dentre outras 

dúvidas que possam surgir. Devemos ressaltar que incluímos, na nossa lista de ocorrências, 

também aquelas que se apresentam na forma de plural do substantivo deverbal, como no caso 

da ocorrência anterior obrigações. É preciso ter em mente que, por se tratarem de textos do 

início do século XX e, por ainda não haver regras claras em relação à grafia das palavras, muitas 

ocorrências se apresentam com grafias bastante diferentes, como verificamos a seguir29: 

 

(2.2) a) mistificação: mystificação (JN 11/07/1907 p. 1 artigo) 

b) apelação: apellação (JN 11/07/1907 p. 2 artigo) 

c) edição: edicção (OB 2/10/1932 ano 610 n. 02 p. 1 artigo) 

 

 No exemplo 2.2, verificamos a presença de grafias distintas para palavras conhecidas 

do nosso vocabulário. A palavra mistificação ocorre também com a grafia mystificação, 

apelação pode ocorrer com uma letra dobrada, como no caso de apellação, e, por fim, edição, 

que pode apresentar, dentre as ocorrências coletadas, a grafia edicção.  

 Considerando as diversas grafias encontradas, fizemos a montagem de um arquivo 

 
29 No ano de 1907, houve a tentativa de uniformização da escrita pela Academia Brasileira de Letras, devido à 

repercussão, no Brasil e em Portugal, do livro Ortografia nacional – simplificação e uniformização das ortografias 

portuguesas. Em 1911, o governo de Portugal soltou uma Portaria nesse sentido, de modo que as propostas eram 

semelhantes e seguiam as ideias de Gonçalves Viana. Foi a primeira intervenção do Governo na questão ortográfica. 

Em 1943, houve um acordo entre Brasil e Portugal, no sentido de unificar as ortografias dos países. No entanto, o 

acordo não agradou os dois países, e, somente 1945, foi aprovada uma lei que colocou em vigor o acordo de 1943. 

O Brasil passou (e ainda passa) por diversas reformas ortográficas periódicas e no século XX as modificações 

ortográficas ocorreram muitas vezes: 1907, 1912, 1915, 1919, 1929, 1931, 1938, 1943, 1945, 1955 e 1971. 

(CAGLIARI, 1999, p. 88-90). A mais recente reforma ortográfica pela qual o Brasil passou, foi a de 2009. 
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contendo as ocorrências em seus devidos contextos com a indicação do texto em que se 

encontram, conforme especificado anteriormente, obtendo um total de 2720 ocorrências para 

Araxá e 3631 ocorrências para Araraquara.  

 Após a etapa de coleta das ocorrências para cada uma das cidades escolhidas e de acordo 

com o sufixo (-s/ção e -mento) presente no substantivo formado, dividimos as nossas 

ocorrências de acordo com a conjugação do verbo da base: primeira (-ar), segunda (-er) e 

terceira (-ir). Após essa divisão, passamos para a análise das ocorrências que apresentam 

alguma alteração na base verbal, constatando que essas alterações são resultado dos processos 

morfofonológicos desencadeados na formação dos substantivos deverbais. As nossas análises 

foram realizadas tendo como base a Teoria Fonologia de Geometria de Traços, de modo que 

utilizamos as árvores de traços para explicar como os processos ocorrem.   
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3 Resultados e discussões 

 

Para a realização das nossas análises, foi necessário que fizéssemos a coleta de todas as 

ocorrências de substantivos terminados em -s/ção e -mento. Depois da coleta, passamos para a 

exclusão das ocorrências repetidas e seleção das ocorrências de substantivos deverbais, 

contabilizando um total de 632 ocorrências de substantivos terminados com o sufixo -s/ção, e 

208 ocorrências deverbais com o sufixo -mento, para Araraquara – SP; em relação a            

Araxá– MG, foram coletadas 568 ocorrências com o sufixo -s/ção e 167 ocorrências com o 

sufixo -mento. Assim, retomando os exemplos anteriores, encontramos mystificação e 

mistificação, no entanto, na contagem final, consideramos apenas uma ocorrência, 

representada por mistificação.   

Depois que separamos apenas as ocorrências deverbais de acordo com o sufixo 

formador, dividimo-las de acordo com a conjugação do verbo base (-ar, -er e -ir), como 

verificamos na tabela 3.1 a seguir: 

 

Tabela 3.1: Número de ocorrências deverbais de acordo com a conjugação do verbo. 

Conjugação do verbo 
Dados Araxá-MG Dados Araraquara-SP 

-s/ção -mento -s/ção -mento 

-ar 403 (70,9%) 103 (61,7%) 480 (75,9%) 131 (62,9%) 

-er 64 (11,3%) 48 (28,7%) 49 (7,8%) 59 (28,4%) 

-ir 101 (17,8%) 16 (9,6%) 103 (16,3%) 18 (8,7%) 

Total 568 (100%) 167 (100%) 632 (100%) 208 (100%) 

Fonte: elaboração própria. 

  

 A tabela acima apresenta os valores de todos os substantivos deverbais coletados nos 

jornais de Araxá-MG e Araraquara-SP, incluindo aqueles que não apresentam processos 

morfofonológicos, ou seja, formados apenas por justaposição do sufixo à base verbal. Com a 

tabela acima, verificamos que, no nosso corpus, o número de ocorrências deverbais formadas 

com o sufixo -s/ção é, praticamente, três vezes maior que o número de substantivos formados 

com o sufixo -mento. Isso se deve, como aponta Basílio (2014, p. 27), ao fato geral de que, a 

partir dos verbos, podemos formar substantivos, mas ao fato particular de que, com os verbos 

terminados em -izar, o sufixo a ser utilizado tem que ser o -ção. No entanto, se o verbo tiver a 

estrutura -ecer, o sufixo -mento deverá ser utilizado.  

Outras pesquisas realizadas com dados do PB também mostram que o número de 

substantivos deverbais formados com –s/ção é maior que o número de substantivos formados 
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com -mento. Barbosa e Costa (2006) utilizaram para as suas análises 246 (79,1%) substantivos 

formados com –s/ção e 65 (20,9%) formados com –mento, de um total de 311 (100%). Prado 

(2010), para as suas análises, utilizou um total de 425 (77,1%) substantivos formados com –

s/ção e 126 (22,9%) substantivos formados com –mento de um total de 551 (100%). Os dados 

de Barbosa e Costa (2006) e Prado (2010), quando comparados aos nossos resultados, mostram 

que no PB ocorreu o aumento da utilização de substantivos deverbais formados com –s/ção em 

relação àqueles formados com –mento, já que as nossas amostras do PB se referem ao início do 

século XX (1901-1950), enquanto que esses autores utilizaram amostras do PB da década de 

1990. 

De acordo com Rio-Torto (1993), no Português de Portugal havia a preferência pela 

utilização do sufixo –mento, quando comparado ao sufixo –s/ção, na formação de substantivos 

deverbais. No entanto, verificamos o aumento da utilização do sufixo –s/ção na formação de 

substantivos deverbais no PP. Em pesquisa realizada na Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, juntamente à professora Alina Villalva (processo FAPESP nº 2015/25331-5), 

constatamos que, no jornal português Público, publicado entre os anos de 1991 e 1998, há uma 

maior utilização de substantivos deverbais formados com o sufixo –s/ção em relação ao sufixo 

–mento. Para as nossas análises, coletamos 643 (51%) substantivos deverbais formados com –

s/ção e 618 (49%) formados com –mento, de um total de 1261 (100%). Apesar dos valores 

serem bem próximos, constatamos que, no PP, tem aumentado a preferência pela utilização de 

–s/ção, em relação ao sufixo –mento, na formação de substantivos deverbais. 

Nas ocorrências coletadas nos jornais de Araraquara-SP, encontramos 29 substantivos 

formados com -mento a partir de verbos terminados em -ecer (abastecer → abastecimento) e 

38 ocorrências formadas com -ção a partir de verbos terminados em -izar (arborizar → 

arborização). Nas ocorrências de Araxá-MG, encontramos 22 ocorrências de substantivos 

deverbais com -mento, formados a partir de verbos terminados em -ecer (comparecer → 

comparecimento) e 30 ocorrências com -ção, formadas a partir de verbos terminados em -izar 

(autorizar → autorização). Esses números corroboram a afirmação de Basílio (2014, p. 27). 

Depois de realizarmos a divisão das ocorrências de acordo com a tabela 3.1 acima, 

passamos para análise dos dados - utilizando as teorias da morfologia e da fonologia 

anteriormente especificadas - e apontamentos relevantes sobre os resultados obtidos, que serão 

descritos nesta seção.  

Devemos relembrar que, na nossa dissertação, optamos por utilizar chaves – { } - para 

representarmos os processos morfológicos, no lugar dos tradicionais colchetes - [ ] -, com a 

intenção de se evitarem confusões com as transcrições fonéticas, que também utilizam os 
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colchetes – [ ], de modo que, para as transcrições fonéticas, mantivemos a utilização dos 

colchetes [ ]. Essa substituição foi realizada apenas na análise dos dados, já que as nossas 

análises envolvem transcrições fonéticas e representações dos processos morfológicos, o que 

pode causar equívocos com o uso dos colchetes. Nas outras seções, preferimos manter a 

utilização dos colchetes para a representação dos processos morfológicos. 

 Antes de iniciarmos as discussões sobre os resultados encontrados, devemos retomar 

algumas considerações pertinentes à formação de substantivos deverbais. Para a formação de 

um nome a partir de um verbo, consideramos que a uma base - tema do verbo (radical verbal + 

vogal temática) - junta-se um dos sufixos em estudo -s/ção ou -mento, formando, então, um 

substantivo deverbal. A ordem dos constituintes é sempre a mesma: base verbal à esquerda e 

sufixo à direita. Essa ordem segue o princípio da coesão interna, que diz respeito ao indicativo 

morfológico de que dois elementos se combinam para formar uma palavra e a impossibilidade 

de inserir uma ou outra forma entre eles (LAROCA, 2001, p. 24-25). Quando verificamos que, 

no substantivo formado, há diferenças em relação à base verbal, percebemos que houve alguma 

alteração fonológica durante a formação desse substantivo e são essas alterações que 

denominamos processos morfofonológicos.  

A regra de formação de substantivos deverbais com os sufixos -s/ção e -mento, como já 

mostrada no exemplo 1.14, na seção 1.2.6.3 “Formação de substantivos: mudança de classe”, 

p. 54, pode ser descrita da seguinte maneira: 

 

(3.1) {{base}sufixo}S 

 

Em que: 

 

base: tema verbal (radical verbal + vogal temática) 

sufixo: -s/ção ou -mento 

S: substantivo 

 

 Assim, aplicando a regra de formação de substantivos a administração, por exemplo, 

verificamos o seguinte:  

 

(3.2) {{administra}ção} 

 

 No exemplo acima, a formação do substantivo se dá pela justaposição do sufixo à base 

verbal, sem verificarmos a ocorrência de nenhum processo morfofonológico. 

No entanto, em um substantivo deverbal como aparição, verificamos que há diferenças 
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entre a base do verbo derivante, aparecer, e o substantivo formado. Nesse caso, podemos 

afirmar que houve os processos de haplologia e de alteamento da vogal do radical, como 

visualizamos a seguir: 

 

(3.3) {{aparece}ção}     →     {{apare{ção}     →     {{apari}ção} 

                                         ↓                                  ↓ 

                                      haplologia                   alteamento  

 

Além de ocorrer o apagamento da sílaba ‘ce’, devido à semelhança fonética com o 

sufixo escolhido para formar o substantivo, -ção, o que caracteriza o processo de haplologia, 

ocorre, também, uma mudança no radical do verbo, que, aqui, é visualizada na modificação da 

vogal da sílaba /-re-/, que passa a /-ri-/, que pode ser descrita como um alteamento da vogal, ou 

seja, a vogal média-alta /e/ passa a vogal alta /i/. Esse processo de alteamento da vogal também 

é bastante comum nas ocorrências formadas a partir de verbos da segunda conjugação com o 

sufixo -mento, como verificamos em fortalecer → fortalecimento, em que ocorre uma 

alteração na vogal temática verbal. Apesar da presença dos processos morfofonológicos de 

haplologia e alteamento - que são resultado da interação entre os componentes morfológico e 

fonológico (BISOL, 1996) - no substantivo formado, a sua estrutura se reorganiza mantendo a 

unidade fonológica que caracteriza a palavra (BASÍLIO, 2014; KEHDI, 2003; CÂMARA JR., 

2015[1970]).   

O substantivo aparição chama a atenção pelo fato de ser o resultado da combinação de 

dois processos morfofonológicos, já que os componentes fonológicos e morfológicos se 

misturam, de maneira que todas as regras fonológicas relevantes se aplicam à saída de toda 

regra morfológica, criando uma forma que é entrada para outra regra morfológica. Portanto, a 

entrada de um processo de formação de palavras é submetida às regras fonológicas dos seus 

níveis dentro do léxico, dessa maneira, as estruturas lexicais admitem a aplicação cíclica de 

regras (LEE, 1995, p. 6, HERNANDORENA, 1996, p. 70). Para Schwindt (2006, p. 314), “as 

regras fonológicas lexicais são cíclicas, no sentido de que podem, respeitando os princípios que 

governam a teoria, reaplicar-se” (SCHWINDT, 2006, p. 314), como ocorre em aparição, já 

que nesse substantivo são aplicadas duas regras fonológicas no mesmo nível lexical.  

 De acordo com Rocha (2008, p. 58), os sufixos -s/ção e -mento formam substantivos 

significando ação, resultado de ação, qualidade, estado. Assim, o substantivo administração 

significa ação ou resultado da ação de administrar. Esse valor semântico dos sufixos está 

diretamente relacionado à função sintática da formação de palavras proposta por Sandmann 
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(1997a, p. 25) e Rocha (1999, p. 79). A função sintática, que se relaciona à necessidade de 

adequação sintática ou adequação ao sistema linguístico, é resultado da conveniência de se 

empregar um item linguístico de uma classe em outra. Assim, em  

 

(3.4) “era impossível a nomeação OI 02/06/1901 ano 1 n. 24 p. 2 nota” 

 

O autor opta por utilizar nomeação – que significa ação ou resultado da ação de nomear 

- pois o sistema linguístico permite, podendo fazê-lo como um recurso para evitar a repetição, 

já que, em outro momento do texto, poderia escrever “era impossível nomear...”. 

 O nosso estudo dos processos morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -s/ção e -

mento tem como fundamento as tarefas básicas da Morfofonologia, que se referem “(i) ao 

estudo da estrutura fonológica dos morfemas”, ao “(ii) estudo das mudanças combinatórias nos 

sons que constituem um morfema, quando este morfema se combina com outros morfemas” e 

ao “(iii) estudo das alternâncias de sons que têm uma função morfológica” (SCHWINDT, 2006, 

p. 304). Desse modo, para compreendermos os processos morfofonológicos desencadeados 

pelos sufixos -s/ção e -mento é necessário que conheçamos as estruturas fonológicas desses 

morfemas, pois os processos morfofonológicos são mudanças nas estruturas dos morfemas 

resultantes das combinações entre sufixos e bases verbais. Devemos ressaltar que as ocorrências 

anteriores são apenas alguns exemplos dos processos encontrados, de maneira que discutiremos, 

a seguir, mais detalhadamente, outros casos de processos morfofonológicos. 

 Os exemplos anteriores foram utilizados para mostrarmos os tipos de ocorrências 

coletadas, englobando aquelas que não apresentam nenhuma alteração na base verbal, quando 

ocorre a formação do substantivo, ou seja, formadas por justaposição do sufixo à base; e aquelas 

que apresentam alterações na base verbal e são o foco das nossas análises. Apesar de termos 

encontrado um número muito alto de substantivos deverbais que apresentam algum tipo de 

processo morfofonológico, eles ainda são uma parte pequena, quando comparados ao número 

total de substantivos deverbais formados com –s/ção e –mento, como podemos observar na 

seguinte tabela: 
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Tabela 3.2: Número de substantivos deverbais formados por justaposição e com processos 

morfofonológicos. 

 
Araxá - MG Araraquara - SP 

-s/ção -mento -s/ção -mento 

Substantivos deverbais formados 

por justaposição 
393 (69,2%) 119 (71,3%) 446 (70,6%) 148 (71,2%) 

Substantivos que apresentam 

algum processo morfofonológico 
175 (30,8%) 48 (28,7%) 186 (29,4%) 60 (28,8%) 

Número total de substantivos 

deverbais 
568 (100%) 167 (100%) 632 (100%) 208 (100%) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observando a tabela 3.2 acima, constatamos que o número de substantivos deverbais, 

formados tanto com os sufixos –s/ção e –mento e que apresentam algum tipo de processo 

morfofonológico, está em torno de 30% do número total de substantivos deverbais coletados 

nos jornais de Araxá-MG e Araraquara-SP. Isso significa que os processos morfofonológicos 

estão presentes em um terço dos substantivos deverbais formados com –s/ção e –mento, o que 

significa dizer que, apesar do grande número de substantivos que apresentam algum processo 

morfofonológico, eles ainda representam uma pequena parcela quando comparados ao valor 

total. Essas informações também podem ser visualizadas no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3.1: Porcentagem de substantivos deverbais com –s/ção e –mento formados por 

justaposição e que apresentam processos morfofonológicos. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Observando o gráfico acima, verificamos que a porcentagem de substantivos deverbais 

formados com os sufixos –s/ção e -mento que apresentam processos morfofonológicos está em 

torno de 30%, tanto para aqueles coletados nos jornais de Araxá-MG, quanto para aqueles 

coletados nos jornais de Araraquara-SP. Por outro lado, a porcentagem de substantivos 

formados por justaposição está em torno de 70% do valor total de substantivos deverbais 

coletados nos jornais de ambas as cidades.  

 

3.1 Processos morfofonológicos encontrados 

 

Nesta subseção apresentaremos os processos morfofonológicos presentes nas 

ocorrências que apresentam alterações na base verbal. Os processos estão divididos de acordo 

com a terminação dos substantivos: -s/ção e -mento. Os processos encontrados nos substantivos 

deverbais foram os mesmos nas ocorrências coletadas nos jornais de Araxá-MG e Araraquara-

SP. 

Os processos morfofonológicos encontrados seguem os pressupostos da Fonologia 

Lexical, já que ocorrem dentro dos limites da formação do léxico e aplicam-se no nível lexical, 

como proposto por Lee (1995, p.12). Nas nossas análises, interessa-nos o nível 1(α), que inclui 

todos os processos derivacionais, a flexão irregular e alguns processos de composição, como 

explica Lee (1995, p. 12). 

 

3.1.1 Processos morfofonológicos desencadeados pelo sufixo –s/ção 

 

Nas nossas ocorrências formadas com o sufixo -s/ção, encontramos diferentes processos 

morfofonológicos; dentre eles, os mais comuns foram a haplologia, a haplologia combinada 

com outros processos, a nasalização, o desvozeamento, a inserção de uma sílaba, o apagamento 

de sílabas e outros menos comuns, que não seguem um padrão específico, distribuídos da 

seguinte maneira: 
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Tabela 3.3: Principais processos encontrados nas ocorrências de Araxá-MG formadas com o 

sufixo -s/ção. 

Processos 
Sufixo –s/ção 

Quantidade % 

Haplologia 79 45,1 

Haplologia + Outro processo 27 15,4 

Nasalização 5 2,9 

Desvozeamento 2 1,1 

Inserção de uma sílaba 10 5,7 

Alteração na vogal temática 15 8,6 

Apagamento de sílabas 15 8,6 

Outros 22 12,6 

Total 175 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela acima, apresentamos o número de substantivos deverbais coletados nos 

jornais de Araxá-MG que apresentam processos morfofonológicos.  

 

Tabela 3.4: Principais processos encontrados nas ocorrências de Araraquara-SP formadas com 

o sufixo -s/ção. 

Processos 
Sufixo –s/ção 

Quantidade % 

Haplologia 86 46,2 

Haplologia + Outro processo 29 15,6 

Nasalização 5 2,7 

Desvozeamento 3 1,6 

Inserção de uma sílaba 13 7,0 

Alteração na vogal temática 17 9,1 

Apagamento de sílabas 16 8,6 

Outros 17 9,1 

Total 186 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela acima estão representados os números de substantivos deverbais coletados 

nos jornais de Araraquara-SP que apresentam processos morfofonológicos. Os dados das 

tabelas anteriores podem ser melhor visualizados no seguinte gráfico: 
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Gráfico 3.2: Principais processos desencadeados pelo sufixo –s/ção. 

 

Fonte: elaboração própria.  

  

Por meio das tabelas 3.3 e 3.4 e do gráfico 3.2 acima, podemos constatar que os 

processos morfofonológicos presentes nas ocorrências formadas com o sufixo -s/ção são os 

mesmos e aparecem em quantidade, praticamente, idêntica para os jornais das cidades de 

Araxá-MG e Araraquara-SP. Além disso, observando as tabelas e os gráficos acima, 

constatamos que, nas ocorrências formadas com o sufixo -s/ção, podemos encontrar diferentes 

processos morfofonológicos, que podem ser divididos em oito categorias, de modo que o 

processo com maior número de ocorrências é a Haplologia, que também pode ocorrer 

combinada com algum outro processo, como a alteração na vogal temática, por exemplo. Além 

disso, a Haplologia também chama a atenção por estar presente em substantivos formados com 

o sufixo -s/ção e com verbos das três conjugações. Desse modo, precisamos exemplificar e 

discutir cada um desses casos, o que será feito a seguir. 
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3.1.1.1 Haplologia 

 

 Nas nossas ocorrências, encontramos diversos casos de haplologia, sendo este o 

processo mais comum na formação dos substantivos deverbais com o sufixo -s/ção, 

correspondendo a um total de, aproximadamente, 60% das ocorrências formadas com este 

sufixo (tabelas 3.3 e 3.4). De acordo com Cagliari (2002a, p. 65), a haplologia é um fenômeno 

em que, havendo o encontro de duas sílabas iguais, fato que a língua procura evitar, ocorre a 

eliminação da primeira sílaba.  

Desse modo, a Haplologia é um processo que consiste na supressão de uma sílaba, 

quando da adjacência entre sílabas iguais ou com semelhança fonética, podendo ocorrer, 

também, no nível sintático. No nível da palavra ou intravocabular, Sandmann (1991, p. 53) cita 

exemplos como Candinho e Candinha formados por Candido + inho→ Candidinho e Candida 

+ inha → Candidinha, em que a primeira sílaba ‘di’ é eliminada. A haplologia sintática, ou 

extravocabular, ocorre quando, numa sequência de palavras com segmentos semelhantes 

adjacentes, como em “Universidade de São Paulo”, um dos segmentos, no caso a sílaba /de/, é 

apagado, ficando a pronúncia como [u.ni.veɾ.si.da.ʤi.sãʊ ̯͂ 'paʊ̯͂ .lʊ].  

Tenani (2002; 2003) também trata do processo de haplologia, voltando-se, 

principalmente, para a haplologia extravocabular. De acordo com essa autora, a haplologia varia 

de acordo com a estrutura prosódica (2002, p. 135; 2003, p. 284), assim, determinados contextos 

segmentais favorecem o processo, o que veremos, adiante, na análise das ocorrências 

encontradas no nosso corpus. Para Tenani (2002, p. 136; 2003, p. 285), a presença dos traços 

[+coronal, -contínuo e -nasal], nas duas sílabas, é determinante para que ocorra a queda de uma 

sílaba, de modo que, em lei(te) de coco, a sílaba entre parênteses será apagada. Apesar do fato 

de as análises de Tenani (2002; 2003) terem sido realizadas observando-se o contexto 

extravocabular, percebemos que suas afirmações também podem ser relacionadas às nossas 

análises, que se situam no contexto intravocabular, como veremos adiante. 

Neste trabalho, encontramos, além dos casos de haplologia (intravocabular) simples - 

em que ocorre somente a supressão da última sílaba do tema verbal, quando o sufixo -s/ção se 

junta à base verbal - também a combinação da haplologia com algum outro processo 

morfofonológico, em que ocorre o apagamento da última sílaba do radical verbal e também 

alguma alteração fonológica na sílaba imediatamente à esquerda da sílaba apagada. Um 

exemplo de haplologia combinada com outro processo é o caso da formação do substantivo 

aparição a partir do verbo aparecer, em que ocorre o apagamento da sílaba “ce”, [se], e o 

alteamento da vogal [e], que passa a [i], na sílaba “ri”, [ɾi]. A haplologia combinada com outros 
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processos será melhor detalhada adiante. Nas tabelas a seguir apresentamos os números de 

ocorrências em que encontramos a haplologia simples e a haplologia combinada com outros 

processos:  

 

Tabela 3.5: Número de ocorrências com Haplologia de acordo com a conjugação do verbo da 

base nas ocorrências de Araxá-MG. 

 

Conjugação 

Processos 

Haplologia  Haplologia + Outro processo 

Quantidade % Quantidade % 

1ª (-ar) 25 31,6 2 7,4 

2ª (-er) 24 30,4 11 40,7 

3ª (-ir) 30 38 14 51,9 

Total 79 100 27 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela acima, apresentamos o número de ocorrências, coletadas nos jornais de Araxá-

MG, em que encontramos a haplologia simples e a haplologia combinada com outros processos. 

Podemos constatar que o número de ocorrências, formadas com bases verbais das três 

conjugações e com o sufixo -s/ção, em que encontramos apenas a haplologia simples é maior 

do que o número de ocorrências que apresentam a haplologia combinada com outros processos. 

Observemos agora o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3.3: Porcentagem de ocorrências com Haplologia de acordo com a conjugação do verbo 

da base presente nas ocorrências de Araxá-MG. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Observando o gráfico acima, podemos constatar que a haplologia, tanto simples quanto 
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combinada com outros processos, é mais recorrente nos substantivos formados com bases 

verbais da terceira conjugação. 

 

Tabela 3.6: Número de ocorrências com Haplologia de acordo com a conjugação do verbo da 

base presente nas ocorrências de Araraquara-SP. 

 

Conjugação 

Processos 

Haplologia  Haplologia + Outro processo 

Quantidade % Quantidade % 

1ª (-ar) 29 33,7 1 3,4 

2ª (-er) 21 24,4 10 34,5 

3ª (-ir) 36 41,9 18 62,1 

Total 86 100 29 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela acima apresentamos os números de ocorrências, coletadas nos jornais de 

Araraquara-SP, em que encontramos a haplologia simples e a haplologia combinada com outros 

processos. Podemos constatar que o número de ocorrências, formadas com bases verbais das 

três conjugações e com o sufixo -s/ção, em que encontramos apenas a haplologia simples é 

maior do que o número de ocorrências que apresentam a haplologia combinada com outros 

processos. Observemos, então, o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3.4: Porcentagem de ocorrências com Haplologia de acordo com a conjugação do verbo 

da base presente nas ocorrências de Araraquara-SP. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observando o gráfico acima, podemos constatar que a haplologia, tanto simples quanto 
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combinada com outros processos, é mais recorrente nos substantivos formados com bases 

verbais da terceira conjugação. 

Com as tabelas 3.5 e 3.6 e os gráficos 3.3 e 3.4, que apresentam informações referentes 

às ocorrências coletadas nos jornais de Araxá-MG e Araraquara-SP, podemos perceber que a 

Haplologia simples, em que ocorre somente o apagamento da última sílaba da base verbal 

quando esta se une ao sufixo -s/ção para formar os substantivos verbais, afeta os substantivos 

formados a partir de bases dos verbos das três conjugações (-ar, -er e -ir), sendo maior o número 

de ocorrências nos substantivos derivados de verbos da terceira conjugação. Por outro lado, a 

haplologia combinada com outro processo ocorre principalmente com bases verbais de segunda 

e terceira conjugações, apresentando apenas um caso de haplologia combinada com outro 

processo em substantivo formado a partir de base verbal da primeira conjugação, coletada nos 

jornais de Araraquara-SP. Observemos, agora, como acontece o processo de Haplologia em 

ocorrências de cada uma das conjugações verbais: 

 

Quadro 3.1: Exemplos de Haplologia. 

 Ocorrências 

edição proteção condução 

Forma de base {edita}base{-ção}sufixo {protege}base{-ção}sufixo {conduzi}base{-ção}sufixo 

Justaposição editação protegeção conduzição 

Haplologia edição proteção condução 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Analisando o quadro 3.1 acima, podemos perceber que a Haplologia afeta sílabas 

distintas “ta” [ta], “ge” [ʒe] e “zi” [zi], no entanto, todas elas possuem diversos traços em 

comum com o sufixo adicionado à base verbal -ção, o que leva ao seu apagamento nos 

substantivos formados. Os motivos que levam ao apagamento dessas sílabas nos substantivos 

deverbais serão especificados mais adiante na subseção “3.2.1.1 Haplologia”, na p. 127. 

 Vamos observar, agora, alguns casos de haplologia combinada com alterações na vogal 

temática: 
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Quadro 3.2: Exemplos de Haplologia combinada com outro processo. 

 
Ocorrência 

aparição descrição intromissão 

Forma de base {aparece}base{-ção}sufixo {descreve}base{-ção}sufixo {intromete}base{-são}sufixo 

Justaposição apareceção descreveção intromete(s)são 

Haplologia apareção descreção introme(s)são 

Alteração na vogal temática aparição descrição intromi(s)são 

Fonte: elaboração própria. 

 

Analisando o quadro 3.2 acima, percebemos que a haplologia, nesses casos, também 

afeta sílabas distintas como “ce” [se], “ve” [ve] e “te” [te], devido ao fato de todas as consoantes 

dessas sílabas apresentarem traços em comum, como [coronal], [anterior], [contínuo], com a 

consoante do sufixo -s/ção, o que faz com que o PCO (Princípio do Contorno Obrigatório) entre 

em ação, inibindo a junção de sílabas com traços semelhantes. Devemos chamar a atenção para 

a formação de intromissão: intromete → intromissão. No substantivo formado, a presença de 

duas consoantes “s” é apenas um recurso gráfico para indicar o não vozeamento dessa consoante 

(s → z).  

Observando o quadro 3.2, constatamos, também, que a vogal temática média-alta [e] 

sofre um alteamento, passando a vogal alta [i]. Esse alteamento é resultado, como apontam 

Villalva e Silvestre (2014, p. 125), do fato de que o sufixo –s/ção neutraliza a vogal temática 

da segunda e terceira conjugações verbais em [i]. 

 

3.1.1.2 Alterações na Vogal Temática 

 

 Depois de termos apresentado alguns casos de haplologia - simples e combinada com 

outros processos - encontrados nas nossas ocorrências, vamos passar, agora, ao estudo das 

alterações que ocorrem nas vogais temáticas dos verbos derivantes. Para isso, observemos as 

seguintes tabelas: 
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Tabela 3.7: Número de ocorrências com alterações na vogal temática com o sufixo –s/ção nas 

ocorrências de Araxá-MG. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 3 20 

3ª 12 80 

Total 15 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela acima, encontramos o número de ocorrências, formadas com -s/ção e 

divididas de acordo com a conjugação do verbo da base, que apresentam alterações na vogal 

temática, coletadas nos jornais de Araxá-MG. A seguir, apresentamos essas mesmas 

informações referentes às ocorrências coletadas nos jornais de Araraquara-SP: 

 
Tabela 3.8: Número de ocorrências com alterações na vogal temática com o sufixo –s/ção nas 

ocorrências de Araraquara-SP. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 5 30 

3ª 12 70 

Total 17 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Com as tabelas 3.7 e 3.8 acima, verificamos que as alterações na vogal temática são 

processos menos comuns nos substantivos formados a partir da adição do sufixo -s/ção a uma 

base verbal, não apresentando nenhum caso em substantivos formados a partir de verbos da 

primeira conjugação. Além disso, encontramos mais casos de substantivos com alterações na 

vogal temática nos textos dos jornais de Araxá-MG.  

Os processos de alterações nas vogais temáticas verbais são distintos, de acordo com a 

conjugação do verbo, sendo que, nos substantivos formados a partir de bases de verbos da 

segunda conjugação, ocorre o alteamento da vogal temática, enquanto nos substantivos 

formados a partir de verbos da terceira conjugação, constatamos que ocorre o apagamento da 

vogal temática. Desse modo, observemos o seguinte quadro: 
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Quadro 3.3: Exemplos de alterações na vogal temática verbal. 

 
Ocorrências 

previsão instrução inserção 

Forma de base {preve}base{-são}s {instrui}base{-ção}s {inseri}base{-ção}s 

Justaposição prevesão instruição inserição 

Alteração na 

vogal temática 
previsão instrução inserção 

Fonte: elaboração própria. 

  

 Com o quadro acima, podemos perceber que as alterações na vogal temática verbal são 

distintas. No caso de previsão, o processo observado é o alteamento dessa vogal, passando de 

[e] a [i] como verificamos em [ve] → [vi], além de que a consoante do sufixo -s/ção adquire 

vozeamento, passando de [s] a [z]. A alternância de [e] → [i] pode ser explicada pelo fato de 

que, como explica Câmara Jr. (2015[1970], p. 105), a segunda e terceira conjugações pertencem 

a uma mesma classe, em oposição à classe que engloba os verbos de primeira conjugação. Essa 

divisão em duas classes é resultado da evolução do sistema latino de conjugações verbais.  

Já em instrução, o processo que ocorre é o apagamento da vogal temática, que é 

suprimida na forma derivada: instruir → instru_ção. A queda da vogal temática se dá pelo 

fato de que essa vogal não é essencial para a boa formação do conjunto de sílabas da palavra, 

então ela pode ser suprimida. Porém, ela poderia ser mantida, sem que isso causasse problemas 

estruturais. Então, o fato de ela não ser essencial é o motivo de ela poder ser apagada.  

Por fim, observamos que em inserção, também ocorre o apagamento da vogal temática 

inserir → inser_ção. Neste caso, com o apagamento da VT, a consoante ‘r’ ficou flutuante, 

pois ela não poderia constituir um nó silábico sozinha, já que, no português, consoantes não 

podem ser núcleo de sílaba. Sendo assim, ela teve que se ligar a outra sílaba. Como não pode 

existir um núcleo ramificado constituído pelas consoantes [ɾs], o que aconteceria se ela se 

juntasse ao sufixo, a única saída foi se agregar como coda da sílaba anterior, respeitando as 

regras de formação de sílabas da língua. 

 Essas alterações nas vogais temáticas podem ser explicadas pela evolução do sistema 

latino de quatro conjugações verbais, causando a perda do contraste entre a duração das vogais 

(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 127). Assim, os verbos da primeira conjugação latina 

(tema em -a), foram integrados à primeira conjugação do Português, o que explica a grande 

regularidade desses verbos. Mas a segunda conjugação do Português integrou verbos da 

segunda e terceira conjugações latinas, (tema em -e longo e -e breve, respectivamente), 
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enquanto a terceira conjugação recebeu verbos da terceira e quarta conjugações latinas (tema 

em -e breve e em -i, respectivamente) (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 127). Desse modo, 

os verbos pertencentes à segunda e à terceira conjugações podem apresentar alternância entre 

[e] e [i], já que, de acordo com Câmara Jr. (2015[1970], p. 105), a segunda e terceira 

conjugações pertencem a uma mesma classe. Essas afirmações podem ser melhor 

compreendidas se observamos o seguinte esquema, adaptado de Villalva e Silvestre (2014, p. 

127): 

 

(3.5) 

 Latim > Português 

 1  1 

 2  2  

 3 

 4  3 

 

 Dessa forma, devido à evolução do sistema latino, os verbos de segunda e terceira 

conjugações apresentam algumas irregularidades, de modo que, quando formamos substantivos 

deverbais com verbos dessas conjugações, o sufixo -s/ção exibe a neutralização da vogal 

temática da segunda e terceira conjugações em [i] (VILLALVA e SILVESTRE, 2014, p. 125). 

Villalva e Silvestre (2014, p. 125-126) mostram que os sufixos podem se dividir em três 

classes: a) -dela, -deira, -diço, -dio, -dor, -dura, -nte; b) -ção, -da, -do, -mento, -vel; e c) -ncia, 

-ndo. O conjunto “a” associa-se a temas verbais que exibem a vogal temática na forma que ela 

assume no infinitivo. O grupo “b” neutraliza a vogal temática na segunda e terceira conjugações 

em [i]. O grupo “c” neutraliza a vogal temática da segunda e terceira conjugações em [e], que 

se nasaliza devido à influência da consoante no sufixo.  

Os autores chamam a atenção, ainda, para a existência (na sufixação e na flexão) de um 

tema verbal (TV) no infinitivo (que realiza a vogal temática de forma distinta nas três 

conjugações), um tema verbal no passado (que neutraliza a distinção entre as vogais da segunda 

e terceira conjugações em [i]) e um tema verbal do presente (que neutraliza a distinção entre a 

vogal temática da segunda e da terceira conjugações em [e]). Assim, em relação ao TV 

infinitivo temos: observa (1ª conjugação), que forma observa → observador; rege (2ª 

conjugação), que forma rege → regedor; e conferi (3ª conjugação), que forma conferi → 

conferidor. Em relação ao TV passado temos: observa (1ª conjugação), que forma observa → 

observável; regi (2ª conjugação), que forma regi → regível; e conferi (3ª conjugação), que 

amāre (C1) > amar (C1) 

placēre (C2) > prazer (C2) 

bibĕre (C3) > beber (C2) 

fugĕre (C3) > fugir (C3) 

sentīre (C4) > sentir (C3) 
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forma conferi → conferível. Por fim, em relação ao TV presente temos: observa (1ª 

conjugação), que forma observa → observância; rege (2ª conjugação), que forma rege → 

regência; e confere (3ª conjugação), que forma confere → conferência (VILLALVA e 

SILVESTRE, 2014, p. 125). 

 

3.1.1.3 Inserção de uma sílaba 

 

 Esse processo foi encontrado, basicamente, nos verbos de segunda conjugação, 

derivados do verbo por (segunda conjugação, poer), incluindo também este verbo. Foram 

encontradas um total de treze ocorrências em que esse processo se verifica, sendo que dez delas 

ocorrem nos textos dos jornais de Araxá-MG e Araraquara-SP: composição, decomposição, 

deposição, disposição, exposição, imposição, oposição, posição, proposição e suposição, 

enquanto contraposição, preposição e predisposição ocorrem apenas nos textos dos jornais 

de Araraquara-SP. 

 

Tabela 3.9: Número de ocorrências com inserção de uma sílaba com o sufixo –s/ção presentes 

jornais de Araxá-MG. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 10 100 

3ª ---------- ---------- 

Total 10 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela acima, apresentamos o número de ocorrências, que apresentam a inserção de 

uma sílaba, coletadas nos jornais de Araxá-MG e divididas de acordo com a conjugação do 

verbo da base. A seguir, apresentamos a tabela com essas mesmas informações referentes às 

ocorrências coletadas nos jornais de Araraquara-SP:   

 

Tabela 3.10: Número de ocorrências com inserção de uma sílaba com o sufixo –s/ção presentes 

jornais de Araxá-MG. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 13 100 

3ª ---------- ---------- 

Total 13 100 

Fonte: elaboração própria. 
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O processo de inserção pode ser descrito da seguinte maneira:  

 

(3.6)  {{Xpo}TV si }ção}}S 

Em que: 

 

X: prefixo presente no verbo derivante; 

si: sílaba inserida; 

TV: tema verbal; 

S: substantivo formado. 

  

Segundo Kehdi (2003, p. 7), por é a evolução do verbo latino ponere, de modo que essa 

evolução é o resultado de adaptações fonológicas ao longo do tempo e pode ser resumida da 

seguinte maneira: 

 

(3.7) 

ponere > ponére > poner > põer > poer > pôr 

 

 Assim, a formação do substantivo imposição ocorre da seguinte maneira: 

 

(3.8) 

{{impo}TV si {ção}}S 

 

 A inserção da sílaba ‘si’ nos substantivos sufixados cujas bases verbais derivam do 

verbo “por” em sua constituição pode ser verificada no seguinte quadro: 
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Quadro 3.4: Ocorrências com inserção de uma sílaba. 

Ocorrências Forma de base Justaposição Inserção da sílaba 

composição {compo}base {-ção}s compoção composição 

contraposição {contrapo}base {-ção}s contrapoção contraposição 

decomposição {decompo}base {-ção}s decompoção decomposição 

deposição {depo}base {-ção}s depoção deposição 

disposição {dispo}base {-ção}s dispoção disposição 

exposição {expo}base{-ção}s expoção exposição 

imposição {impo}base {-ção}s impoção imposição 

oposição {opo}base {-ção}s opoção oposição 

posição {po}base {-ção}s poção posição 

preposição {prepo}base {-ção}s prepoção preposição 

predisposição {predispo}base {-ção}s predispoção predisposição 

proposição {propo}base {-ção}s propoção proposição 

suposição {supo}base {-ção}s supoção suposição 

Fonte: elaboração própria. 

 

 De acordo com Monteiro (2002, p. 128-129), o infinitivo do verbo por é [po](e)r] e a 

sua conjugação, no pretérito perfeito, é [pus]e]ø]ste]; além disso, o constituinte [po] é o radical 

[poN] sem a nasalização, fenômeno que ocorre no futuro do presente, como em [po]ø]re]i], no 

futuro do pretérito, como em [po]ø]ria]ø], e no infinitivo [po]ø]r]. 

A explicação para a inserção dessa sílaba quando ocorre a formação dos substantivos 

derivados do verbo por está no fato de que o tema do verbo é poe- e o radical primário é po-, 

que vem do Latim poer. Apesar de essa vogal temática não aparecer no infinitivo (por), ela 

ainda existe, sincronicamente, e aparece na conjugação verbal (pusemos, puseram) e em 

palavras derivadas (poente, poedeira). Desse modo, se o tema do verbo por é poe-, temos como 

regra de formação de substantivos deverbais o seguinte: {poe}TV + {sãʊ ̯͂ }suf. 

No entanto, uma particularidade desse verbo, que nós devemos levar em consideração, 

é que, quando a vogal temática está presente na conjugação, o radical escolhido não é po-, mas 

‘pus’, um alomorfe. Dessa forma:  
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(3.9) Pus 

Pus+e+Ø+ste 

Pos 

Pus+e+Ø+mos 

Pus+e+Ø+stes 

Pus+e+ra+m 

 

A partir desse fato, podemos, também, afirmar que o radical usado nessa derivação com 

-ção é o alomorfe pos-, o que geraria o tema ‘pose’, sendo a regra, portanto, {pose}TV+{ção}suf 

→ {poseção}subst. Desse modo, ocorre apenas o alteamento da vogal temática, processo já 

verificado anteriormente em ocorrências formadas a partir de verbos da segunda conjugação, 

como podemos observar em: {poseção} → [pozisãʊ ̯͂ ]. 

Outra explicação para a inserção dessa sílaba nos substantivos derivados do verbo por 

pode ser baseada na afirmação de Câmara Jr. (1979, p. 157) de que a forma pôs, deriva do latim 

vulgar posi. Assim podemos imaginar, também, que, na derivação com o sufixo -ção, o 

alomorfe escolhido é pôs; no entanto, a escolha por esse alomorfe traz como output a forma 

latina posi, presente nos substantivos derivados, que se justapõe ao sufixo para a formação 

desses substantivos.  

Nesta dissertação, optamos pela primeira interpretação, já que se trata de uma explicação 

sincrônica e o nosso trabalho opta pela abordagem sincrônica dos processos. Assim, a VT 

aparece quando o radical é um alomorfe: pos. Então, nesses casos, temos um tema alomórfico 

{pose}, em que vai ocorrer o alteamento da VT: [e] → [i]. 

 

3.1.1.4 Nasalização 

 

A nasalização também é um processo pouco recorrente dentre os substantivos deverbais 

analisados. Esse processo foi observado em quatro ocorrências, formadas a partir de verbos da 

segunda conjugação, com a adição do sufixo -ção, sendo elas abstenção, obtenção e retenção, 

que aparecem em textos dos jornais de Araxá-MG e Araraquara-SP, e detenção, que só foi 

encontrada em textos de jornais da cidade de Araxá-MG.  

Encontramos, também, dois casos de nasalização em substantivos derivados de verbos 

da terceira conjugação, sendo esses casos intervenção, que aparece nos textos dos jornais de 

Araxá-MG e Araraquara-SP, e contravenção, que ocorre somente em textos dos jornais de 
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Araraquara-SP. Esses resultados podem ser melhor visualizados nas tabelas seguintes:  

 

Tabela 3.11: Número de ocorrências com nasalização com o sufixo –s/ção nas ocorrências de 

Araxá-MG. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 4 80 

3ª 1 20 

Total 5 100 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela acima, apresentamos o número de ocorrências em que encontramos a 

nasalização, divididas de acordo com a conjugação do verbo da base, coletadas nos jornais de 

Araxá-MG. Na tabela seguinte, apresentamos essas mesmas informações referentes às 

ocorrências coletadas nos jornais de Araraquara-SP: 

 

Tabela 3.12: Número de ocorrências com nasalização com o sufixo –s/ção nas ocorrências de 

Araraquara-SP. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª ---------- ---------- 

2ª 3 60 

3ª 2 40 

Total 5 100 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Tomando como exemplo a ocorrência de abstenção, poderíamos pensar que a formação 

desse substantivo se dá da seguinte maneira: 

 

 

(3.10)   [abste]     →     [abstesãʊ ̯͂ ]     →     [abistẽsãʊ ̯͂ ] 

                                                    ↓                             ↓ 

                                           justaposição             nasalização 

 

 Uma das possibilidades de interpretação é que o traço [+nasal], presente na vogal do 

sufixo, se espalha para a vogal da sílaba final do tema, já que o espraiamento de traços é um 

fenômeno comum no PB e explicado pela Geometria de Traços. No entanto, devemos chamar 

a atenção para o fato de que os verbos derivantes de segunda conjugação, que fornecem as bases 
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para a sufixação e formação dos substantivos são todos derivados do verbo ter, que deriva da 

forma latina tenēre: abster → abstenção, deter → detenção, obter → obtenção e reter → 

retenção. De acordo com Monteiro (2002, p. 131), o radical teórico do verbo ter é [teN] ([tẽ]), 

desse modo, a nasalização ocorre devido à seleção desse radical para a formação dos 

substantivos deverbais, e não o radical do infinitivo te-.  

 De maneira semelhante, podemos observar que os verbos derivantes de terceira 

conjugação, cujas bases são utilizadas na formação dos substantivos deverbais, são derivados 

do verbo vir, que deriva da forma latina venīre: intervir → intervenção e contravir → 

contravenção. Monteiro (2002, p. 131- 132) afirma que o verbo vir apresenta a forma 

atemática [veN] ([vẽ]) que aparece na segunda e terceira pessoas do singular e na terceira do 

plural do presente do indicativo, de maneira semelhante ao verbo ter. Dessa forma, podemos 

afirmar que, para a formação dos substantivos deverbais com os verbos derivantes que 

apresentam em sua estrutura o verbo vir, é utilizado o alomorfe /vẽ/, e o radical verbal vi-. 

Desse modo, a formação desses substantivos ocorre apenas pela justaposição do sufixo -ção às 

bases verbais terminadas em [tẽ] e [vẽ], assim como explica Prado (2010, p. 115-116). A regra 

de formação desses substantivos pode ser determinada da seguinte maneira: 

  

(3.11) {{Xtẽ}TV}ção}S 

 

Em que: 

 

X: prefixo presente no verbo derivante; 

TV: tema verbal alomórfico; 

S: substantivo formado. 

 

 

(3.12) {{Xvẽ}TV}ção}S 

 

Em que: 

 

X: prefixo presente no verbo derivante; 

TV: tema verbal alomórfico; 

S: substantivo formado. 
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Baseando-nos na regra de formação dos substantivos deverbais cujas bases são 

terminadas por [tẽ] e [vẽ], como mostramos nos exemplos 3.11 e 3.12 acima, podemos afirmar, 

enfim, que esses substantivos são formados do seguinte modo: 

 

Quadro 3.5: Formação dos substantivos que possuem [tẽ] na base. 

 Ocorrências 

abstenção detenção obtenção retenção 

Forma de base {abstẽ}base {-ção}s {detẽ}base {-ção}s {obtẽ}base {-ção}s {retẽ}base {-ção}s 

Justaposição abstenção detenção obtenção retenção 

Fonte: elaboração própria. 

 

 No quadro anterior apresentamos quatro casos de substantivos formados pela regra 

representada em 3.11. Esses substantivos são formados a partir de bases verbais que apresentam 

“ter” na sua base, acionando o alomorfe [tẽ]. No quadro a seguir, apresentamos dois casos de 

substantivos formados pela regra representada em 3.12, sendo que nesses casos, a formação dos 

substantivos se dá pelo acionamento do alomorfe [vẽ]:  

 

Quadro 3.6: Formação dos substantivos que possuem [vẽ] na base. 

 Ocorrências 

intervenção contravenção 

Forma de base {intervẽ}base {-ção}s {contravẽ}base {-ção}s 

Justaposição intervenção contravenção 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para Câmara Jr. (2015[1970], p. 111), a mudança no radical é muito relevante e contribui 

para as noções gramaticais de modo-tempo e número-pessoa; além disso, “a mudança no radical 

é que é verdadeiramente importante e cria uma série de padrões morfológicos verbais”.   

Monteiro (2002, p. 121) afirma que “há verbos que causam certas dificuldades na 

interpretação de seus constituintes” e ainda “o problema maior diz respeito ao tema, sujeito a 

alomorfias ou alternâncias”, como verificamos nas análises anteriores. Assim, o autor 

(MONTEIRO, 2002, p. 121) considera que os verbos irregulares apresentam dois temas: um no 

infinitivo (T) e um do pretérito perfeito (T’) e, algumas vezes, este último pode ser da segunda 

conjugação, com vogal temática [ɛ] em vez de [e], correspondendo a um infinitivo da primeira 

conjugação (T = estar e T’ = estiver; T = dar e T’ = der). Em outros momentos, T é da segunda 

conjugação e T’ da terceira (T = ver e T’ = vir), desse modo, T’ deve ser interpretado como 
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alomorfe de T. 

Para concluir, enfim, devemos afirmar que a nasalização da vogal é resultado de uma 

alomorfia, não-condicionada, no radical e que, portanto, não se trata, exatamente, de um 

processo morfofonológico, mas de uma escolha morfológica, uma alomorfia puramente 

morfológica. 

 

3.1.1.5 Desvozeamento 

 

Um processo pouco recorrente, mas que merece a nossa atenção neste trabalho, é o 

processo de desvozeamento, presente em algumas ocorrências encontradas no nosso corpus. O 

processo de desvozeamento está presente tanto em natação e rotação, que derivam dos verbos 

nadar e rodar, pertencentes à primeira conjugação, quanto em petição, que deriva do verbo 

pedir da terceira conjugação. A distribuição das ocorrências com desvozeamento, de acordo 

com a conjugação do verbo derivante, pode ser observada na seguinte tabela: 

 

Tabela 3.13: Número de ocorrências com desvozeamento com o sufixo –s/ção presentes nas 

ocorrências de Araxá-MG. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª 1 50 

2ª ---------- ---------- 

3ª 1 50 

Total 2 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela acima, apresentamos os casos de substantivos, que apresentam o 

desvozeamento, divididos de acordo com a conjugação do verbo da base coletados nos jornais 

de Araxá-MG. Na tabela a seguir, apresentamos essas mesmas informações para os substantivos 

coletados nos jornais de Araraquara-SP: 

 

Tabela 3.14: Número de ocorrências com desvozeamento com o sufixo –s/ção presentes nas 

ocorrências de Araraquara-SP. 

Conjugação 
Sufixo -s/ção 

Quantidade % 

1ª 2 66,7 

2ª ---------- ---------- 

3ª 1 33,3 

Total 3 100 

Fonte: elaboração própria. 
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Nos três casos, nadar, rodar e pedir, temos a presença de uma consoante oclusiva 

alveolar vozeada no radical do verbo derivante, [d], que passa para oclusiva alveolar 

desvozeada, [t], na forma derivada. Assim, na formação de natação, rotação e petição, a 

consoante dos verbos nadar, rodar e pedir perde o traço [+voz], passando a [-voz]. 

O desvozeamento da consoante [d], no substantivo derivado, deve-se ao processo de 

assimilação de traços, que ocorre entre essa consoante e a consoante do sufixo [s], que é uma 

fricativa alveolar desvozeada, isto é [-voz], traço que foi assimilado por [d], transformando-a 

em [t]. Essas informações serão retomadas e esclarecidas quando, adiante, apresentarmos as 

nossas análises baseando-nos na TGT.  

 

3.1.1.6 Outros processos 

 

 Dentre as nossas ocorrências formadas com o sufixo -s/ção, encontramos diversos casos 

que apresentam alterações na base verbal das três conjugações, no entanto os processos não 

seguem um padrão determinado. Esses casos foram encontrados nos jornais de Araxá-MG e 

Araraquara-SP, como podemos visualizar a seguir: 

 

Tabela 3.15: Distribuição dos diversos processos encontrados. 

Conjugação 

Sufixo -s/ção 

Araxá-MG Araraquara-SP 

Quantidade % Quantidade % 

1ª (-ar) 1 4,5 ----------  

2ª (-er) 14 63,7 13 76,5 

3ª (-ir) 7 31,8 4 23,5 

Total 22 100 17 100 

Fonte: elaboração própria. 

  

 Nas ocorrências presentes no nosso corpus, verificamos a presença de diversas 

alterações no radical verbal que não seguem um padrão e não se encaixam em nenhuma das 

descrições anteriormente realizadas. Como observamos na tabela acima, esses processos afetam 

principalmente os substantivos formados a partir de verbos da segunda e terceira conjugações. 

Observemos o seguinte quadro: 
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Quadro 3.7: Exemplos de ocorrências com processos distintos. 

 
Ocorrências 

concepção repulsão possessão 

Forma de 

base 

{concebe}base {-

ção}s 
{repeli}base {-ção}s {possui}base {-ção}s 

Justaposição concebeção repelição possuição 

Processo x 
Desvozeamento de 

[p]? 

 Apagamento da VT e 

mudança da vogal do 

radical? 

Apagamento da VT e 

mudança da vogal do 

radical? 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Em concepção, derivado do verbo conceber, ocorre o apagamento da vogal temática 

[e], e a consoante [b] sofre o processo de desvozeamento, perdendo o traço [+voz], 

transformando-se em [p], esse mesmo processo se repete em receber → recepção e perceber 

→ percepção.  

Já em repulsão, que deriva do verbo repelir, verificamos que ocorre o apagamento da 

VT [i] além de a vogal [e] da penúltima sílaba ser substituída pela vogal /u/. Nesta ocorrência, 

acreditamos que /l/ foi inserido na grafia para representar um ditongo, que, foneticamente, pode 

ser representado por [uʊ̯͂ ]. O ‘l’ será pronunciado como ditongo, pois foi agregado à coda da 

sílaba anterior, por conta do apagamento da VT. Trata-se, então, de ressilabificação após 

supressão da VT, como já ocorreu em outros casos. O que difere neste caso é a troca de [e] por 

[u], que poderia ser tratada como harmonia vocálica com a última vogal do sufixo, adquirindo 

os traços desta. Outra explicação para a formação de repulsão está no fato de que esse 

substantivo se relaciona semanticamente com esse verbo, mas não é derivado. Esse substantivo 

entrou diretamente pala forma latina rĕpulsĭo. No caso de possessão, que deriva de possuir, 

ocorre o apagamento da vogal [u] da sílaba ‘su’, e o abaixamento da vogal temática [i], que 

passa a [e].  

O único caso de substantivo derivado de verbo da primeira conjugação é ressurreição, 

que deriva do verbo ressuscitar. Neste caso, o que podemos afirmar é que o verbo ressuscitar 

originou-se da forma latina resuscitāre, de acordo com a Infopédia 30 , enquanto que o 

 
30 A Infopédia é uma página da Internet da Porto Editora que reúne diversos dicionários seus. Trata-se de uma 

ferramenta bastante útil, possibilitando consultas em Português, Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano e 

Neerlandês. Assim, ao digitarmos uma palavra, como coesão, por exemplo, a Infopédia fornece, além dos 

significados dessa palavra, o étimo latino, que corresponde a cohaesiōne. Além disso, a Infopédia fornece também 

informações acerca da variedade do latim à qual essa palavra pertence. Dessa forma, podemos saber que uma 

palavra como correlação (correlatio) pertence ao Latim Tardio, ou devolução (devolutio), pertence ao Latim 

Medieval. A utilização da Infopédia é importante, pois, além de informar o étimo latino, ela informa também se 

as palavras são empréstimos de outras línguas, como, por exemplo, eclosão, que é um empréstimo do Francês 

(eclosion), ou concussão, que se trata de um empréstimo do Inglês (concussion). 
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substantivo ressurreição deriva da forma latina resurrectiōne ou rĕssurĕtĭo, de acordo, 

respectivamente, com a Infopédia e com a Perseus31, por isso as diferenças constatadas. 

 Os casos de substantivos formados a partir de verbos da segunda e terceira conjugações, 

que apresentam irregularidades nas suas formações, podem ser explicados, como já dito 

anteriormente, pela evolução do sistema latino de quatro conjugações, que deu origem às três 

conjugações do português (VILLALVA; SILVESTRE, 2015, p. 127). Além disso, podemos 

afirmar que, dentre esses casos, há substantivos que se relacionam semanticamente aos verbos, 

mas não são derivados, pois tiveram a sua origem em formas latinas que passaram diretamente 

ao Português, sem que houvesse o processo de sufixação, enquanto que os verbos também se 

originaram em formas latinas distintas, como nos casos de repellĕre → repelir / rĕpulsĭo → 

repulsão e audīre → ouvir / audītĭo → audição. 

 

3.1.2 Processos morfofonológicos desencadeados pelo sufixo –mento 

 

Nas nossas ocorrências formadas com o sufixo -mento, encontramos um processo mais 

recorrente que consiste no alteamento da vogal temática que ocorre, por exemplo, em 

apodrecer → apodrecimento. Nos jornais de Araxá-MG, encontramos 48 ocorrências em que 

esse processo está presente. Nos jornais de Araraquara-SP, encontramos 58 ocorrências em que 

está presente a alteração da vogal temática, além de outros dois casos, em que ocorrem 

processos distintos: entretenimento e depoimento. Observemos as tabelas e o gráfico a seguir: 

 

Tabela 3.16: Principais processos encontrados nas ocorrências de Araxá-MG com o sufixo -

mento. 

Processos 
Sufixo -mento 

Quantidade % 

Alteração na vogal temática 48 100 

Outros ---------- ---------- 

Total 48 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela anterior, apresentamos o número de ocorrências em que encontramos o 

alteamento da vogal temática coletadas nos jornais de Araxá-MG. Na tabela a seguir, inserimos, 

além do número de ocorrências em que encontramos o alteamento da vogal temática, o número 

de ocorrências, formados com -mento, que apresentam outros processos, coletadas nos jornais 

 
31 A PerseusDigital Library é uma página da Internet que possibilita ao usuário fazer pesquisa em diversos 

dicionários. Para a realização deste trabalho, utilizamos os dicionários An Elementary Latin Dictionary, de 

Charlton T. Lewis e o A Latin Dictionary, de Charlton T. Lewis e Charles Short. 
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de Araraquara-SP: 

 

Tabela 3.17: Principais processos encontrados nas ocorrências de Araraquara-SP com o sufixo -

mento. 

Processos 
Sufixo -mento 

Quantidade % 

Alteração na vogal temática 58 97 

Outros 2 3 

Total 60 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Os dados das tabelas acima também podem ser visualizados no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3.5: Processos desencadeados pelo sufixo –mento. 

 

Fonte: elaboração própria. 

  

De acordo com a tabela e o gráfico acima, percebemos que as ocorrências formadas com 

o sufixo -mento são mais regulares quando comparadas àquelas formadas com o sufixo -s/ção. 

O processo morfofonológico mais comum nos substantivos deverbais formados por sufixação 

com -mento é o alteamento da vogal temática. Esse processo está presente em 100% das 

ocorrências formadas por sufixação, que apresentam alterações na base, coletadas nos jornais 

de Araxá-MG, e em mais de 90% das ocorrências formadas por sufixação, com alguma 

alteração na base verbal, encontradas nos jornais de Araraquara-SP. Esse processo será melhor 

discutido e exemplificado adiante. 
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3.1.2.1 Alterações na vogal temática 

 

 Como vimos anteriormente, o principal processo encontrado nas ocorrências formadas 

com o sufixo -mento é alteamento da vogal temática, que afeta os substantivos formados a partir 

de verbos da segunda, como observamos na tabela seguinte: 

 

Tabela 3.18: Distribuição das ocorrências com alteração na vogal temática com o sufixo –mento. 

Conjugação 
Araxá-MG Araraquara-SP 

Quantidade % Quantidade % 

1ª ---------- ---------- ---------- ---------- 

2ª 48 100 58 100 

3ª ---------- ---------- ---------- ---------- 

Total 48 100 58 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 O processo de alteamento da vogal temática é o mesmo em todos os casos encontrados: 

a vogal temática verbal média-alta [e] passa a vogal alta [i], o que se deve, novamente, ao fato 

apresentado e descrito por Villalva e Silvestre (2014, p. 125) de que o sufixo -mento 

desencadeia uma neutralização, na segunda e terceira conjugações verbais, da vogal temática 

em [i], já que os verbos dessas duas conjugações pertencem a uma mesma classe (CÂMARA 

JR., 2015[1970], p. 105). No quadro 3.8, a seguir podemos visualizar como ocorre esse processo:   

 

Quadro 3.8: Processo alteamento da vogal temática. 

 Ocorrências 

crescimento movimento nascimento vencimento 

Forma de base {cresce}base {-

mento}s 

move}base {-

mento}s 

nasce}base {-

mento}s 

vence}base {-

mento}s 

Justaposição crescemento movemento nascemento vencemento 

Alteração na Vogal 

Temática 

crescimento movimento nascimento vencimento 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Esse processo de alteamento da vogal temática também será analisado a seguir, quando 

apresentaremos as nossas análises baseadas na Teoria de Geometria de Traços. 
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3.1.2.2 Outros casos 

 

 Dentre os substantivos formados com o sufixo -mento que apresentam alterações na 

base verbal, encontramos dois casos que chamaram a nossa atenção e merecem ser discutidos, 

que são: entretenimento e depoimento, que foram encontrados nos textos dos jornais de 

Araraquara-SP. Como podemos visualizar na tabela 3.19 a seguir, ambos os substantivos são 

formados com bases verbais da segunda conjugação: 

    

Tabela 3.19: Outros casos de processos nos substantivos formados com -mento. 

Conjugação 

Sufixo 

-mento 

Quantidade % 

1ª (-ar) ---------- ---------- 

2ª (-er) 2 100 

3ª (-ir) ---------- ---------- 

Total 2 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 O caso de entretenimento é similar aos casos de substantivos formados com -s/ção a 

partir de verbos que apresentam /ter/ em sua estrutura, já que o verbo derivante entreter, deriva 

do verbo ter. Como já mostramos anteriormente e de acordo com Monteiro (2002, p. 131), o 

radical teórico do verbo ter é [teN] ([tẽ]), que se palataliza na primeira pessoa do presente do 

indicativo (tenho), alomorfia que se repete ao longo de todo o presente do subjuntivo, mas, nas 

demais pessoas do presente do indicativo, o radical é despalatalizado e sem vogal temática. 

Assim, para a formação do substantivo entretenimento, a base escolhida não é o tema    

/entrete-/, mas o alomorfe do radical /entreten-/, com a consoante nasal /n/. A vogal [i] inserida 

entre o radical verbal e o sufixo é resultado da reestruturação silábica, já que, sem a presença 

dessa vogal, teríamos uma estrutura com travamento silábico com consoante nasal seguida de 

sílaba iniciada por consoante nasal, o que vai de encontro ao PCO, que proíbe a junção de 

segmentos com conformação de traços semelhantes.  

Outra explicação para a formação desse substantivo pode ser devido ao fato de se tratar 

de uma palavra derivada do verbo castelhano entretener, de acordo com a Infopédia32, de modo 

que o substantivo chegou até o Português como derivado diretamente do verbo entretener, 

 
32 Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/entreter. 
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enquanto que o verbo sofreu a queda da sílaba [ne], num momento passado da língua. Como no 

Português é comum a alternância entre as vogais [e] e [i], esse substantivo também sofreu o 

alteamento da sua vogal temática verbal. Assim, poderíamos supor que a formação desse 

substantivo se deu da seguinte maneira: 

 

(3.13)  

                           [ẽtɾetẽne]     →        [ẽtɾetenemẽtʊ]         →         [ẽtɾetenimẽtʊ] 

                                                ↓                                           ↓ 

                                       Justaposição            Alteamento da vogal temática 

 

Essa opção também é válida, já que esse substantivo é muito antigo, ocorrendo em textos 

datados do século XVII, como podemos constatar na página do Corpus do Português33.  

O caso de depoimento pode ser comparado aos substantivos formados com -s/ção a 

partir de verbos derivados de por, já que o verbo derivante depor é formado a partir de por. A 

explicação para o surgimento desse substantivo deve-se ao fato de que o tema do verbo por é 

poe- e o radical primário é po-, que vem do Latim poer. Desse modo, se o tema do verbo por 

é poe-, temos como regra de formação desse substantivo a seguinte: {poe}TV + {mẽtʊ}suf. Assim, 

o processo presente neste substantivo deverbal é, novamente, o alteamento da vogal temática, 

que afeta praticamente todos os substantivos derivados de verbos da segunda conjugação, como 

podemos observar no seguinte esquema: 

 

(3.14)  

                           [depoe]        →        [depoemẽtʊ]       →        [depoimẽtʊ] 

                                                ↓                                      ↓ 

                                       Justaposição            Alteamento da vogal temática 

 

 No esquema acima, representamos o processo morfofonológico presente na formação 

do substantivo depoimento, que ocorre devido ao alteamento da vogal temática [e] do tema 

verbal poe-. 

 

 

 

 
33 Disponível em: http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x.asp. 
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3.2 Análise pela TGT dos processos morfofonológicos encontrados 

 

Nesta subseção, apresentamos as análises dos processos morfofonológicos encontrados 

nos sufixos formados com -s/ção e -mento, tendo como base a Teoria de Geometria de Traços. 

Os processos aqui analisados são os mesmos anteriormente descritos na subseção “3.1 

Processos morfofonológicos encontrados”, na p. 101. 

 

3.2.1 Análise dos processos desencadeados pelo sufixo –s/ção 

 

Nesta subseção, apresentamos as análises dos processos desencadeados pelo sufixo -

s/ção, que são: Haplologia, alterações na vogal temática, inserção de uma sílaba, nasalização, 

desvozeamento e outros processos. 

 

3.2.1.1 Haplologia 

 

Como já foi dito anteriormente, a haplologia é o processo morfofonológico mais 

recorrente nas ocorrências com alterações na base verbal formadas com o sufixo –s/ção, de 

modo que encontramos ocorrências que apresentam apenas a haplologia e outras em que a 

haplologia ocorre combinada com algum outro processo, como verificado anteriormente. Para 

dar continuidade às nossas análises, vamos retomar os exemplos anteriormente especificados: 

 

Quadro 3.9: Exemplos de Haplologia. 

 Ocorrências 

execução proteção condução 

Forma de base {executa}base{-ção}sufixo {protege}base{-ção}sufixo {conduzi}base{-ção}sufixo 

Justaposição executação protegeção conduzição 

Haplologia execução proteção condução 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observando o quadro acima, podemos perceber que a Haplologia afeta sílabas distintas 

“ta” [ta], “ge” [ʒe] e “zi” [zi], além de outras como “sa”[sa] (expressar → expressão), “de”[de] 

(ascender → ascensão), “ti” [ʧi] (transmitir → transmissão). No entanto, todas elas possuem 

diversos traços em comum com o sufixo adicionado à base verbal -ção, o que leva ao seu 

apagamento nos substantivos formados. Retomando a matriz de traços consonantais 
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especificada em Cagliari (1998, p. 21), verificamos que as consoantes [t], [ʒ] e [z], presentes 

nos exemplos anteriores, apresentam traços em comum com a consoante [s] presente no sufixo 

–ção [sãʊ̯͂ ]. Os traços comuns a essas consoantes podem ser visualizados no quadro seguinte: 

 

Quadro 3.10: Traços das consoantes. 

 v t d s z ʃ ʒ r 

Soante - - - - - - - + 

Silábico - - - - - - - - 

Consonântico + + + + + + + + 

Alto - - - - - + + - 

Baixo - - - - - - - - 

Recuado - - - - - - - - 

Arredondado - - - - - - - - 

Anterior + + + + + - - + 

Coronal - + + + + + + + 

Contínuo + - - + + + + + 

Estridente + - - + + + + - 

Vozeado + - + - + - + + 

Nasal - - - - - - - - 

Lateral - - - - - - - - 

 Fonte: Adaptado de Cagliari (2002b, p. 93). 

 

 Observando o quadro 3.10, constatamos que, dentre as consoantes [t], [ʒ] e [z] citadas, 

aquela que mais se aproxima da consoante [s], presente no sufixo -ção, é [z], pois apresenta os 

mesmos traços, diferenciando-se apenas quanto ao vozeamento, de modo que [s] é uma fricativa 

alveolar desvozeada, enquanto [z] é fricativa alveolar vozeada. A consoante, dentre as 

especificadas acima, que mais se distancia de [s] é a consoante [ʒ], que apresenta três traços 

diferentes em relação a [s], sendo eles em [ʒ]: [+alto], [-anterior] e [+vozeado]. 

Observando, mais uma vez, o quadro 3.10, percebemos que, apesar de as consoantes 

suprimidas [z], [t] e [ʒ] apresentarem diversos traços em comum com a consoante do sufixo -

ção, muitos desses traços estão ausentes (apresentam o sinal negativo), como [-baixo],                   

[-recuado] e [-lateral], não se manifestando nessas consoantes. Devemos chamar a atenção para 

o fato de que o traço marcado com o sinal positivo (+), que está presente em quase todas as 

consoantes das sílabas apagadas na base verbal para a formação dos substantivos com o sufixo 

-s/ção, é o traço [+coronal]. A única consoante da sílaba apagada que não possui o traço 
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[+coronal] é [v], no entanto, os traços apresentados no quadro 4.11, que se diferem em [v], em 

relação a [s], são os traços [coronal] e [vozeado], que, em [v], apresentam-se como [-coronal] 

e [+vozeado].   

Desse modo, a semelhança fonética entre as consoantes das sílabas apagadas e a 

consoante do sufixo -s/ção fazem com que o PCO (Princípio do Contorno Obrigatório) aja de 

forma a inibir a junção de sílabas com configuração de traços semelhante. Além disso, a 

presença dos traços [+coronal, -contínuo e -nasal] nas duas sílabas é determinante para que 

ocorra a queda de uma sílaba (TENANI, 2002, p. 136; 2003, p. 285). A regra geral para os 

processos de haplologia é a seguinte: 

 

(3.15) 

 

No exemplo acima, representamos onset e rima por O e R, Nu é o núcleo da rima e a 

sílaba é formada por consoante (C) e vogal (V). A rima é formada pelo núcleo (Nu) e coda (Co). 

Observando esse exemplo, percebemos que a sílaba que apresenta uma consoante, na posição 

de onset, com o traço [+coronal] é apagada diante do sufixo -ção, devido à presença desse 

mesmo traço na consoante do sufixo.  

Podemos observar o apagamento da sílaba [zi] e como ocorre a haplologia na formação 

de condução a partir de conduzir, no exemplo 3.16 a seguir: 
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(3.16) 

 

 

No exemplo 3.16 acima, verificamos que a sílaba, cuja consoante [z] em onset apresenta 

o traço [+coronal], será apagada quando ocorre a junção com o sufixo -ção, pois, tanto a 

consoante da sílaba apagada, [z], quanto a consoante [s] do sufixo apresentam configuração de 

traços semelhante, apresentando apenas um traço distinto: [vozeado]; que em [s] é [-vozeado] 

e em [z] é [+vozeado]. O apagamento dessa sílaba ocorre devido à ação do PCO, restringindo 

a adjunção de sílabas com conjunto de traços semelhantes, assim como ocorre nas análises de 

Prado (2010, p. 119).  

Os únicos casos de haplologia em que a sílaba apagada possui uma consoante que não 

apresenta o traço [+coronal] são aqueles cujo verbo da base é terminado em -ver: absorver → 

absorção; comover → comoção; promover → promoção; remover → remoção. No entanto, 

a consoante [v], da sílaba [ve] que é apagada, apresenta uma configuração de traços muito 

semelhante à consoante [s] do sufixo -ção, já que essas consoantes apresentam mais traços em 

comum do que distintos, como verificamos no quadro seguinte: 

 

Quadro 3.11: Traços comuns às consoantes [s] e [v]. 

 s v  s v 

Soante - - Anterior + + 

Silábico - - Coronal + - 

Consonântico + + Contínuo + + 

Alto - - Estridente + + 

Baixo - - Vozeado - + 

Recuado - - Nasal - - 

Arredondado - - Lateral - - 

Fonte: Adaptado de Cagliari (2002b, p. 93). 
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No quadro 3.11 acima, verificamos que as consoantes [s] e [v] apresentam vários traços 

em comum, já que apenas dois aparecem com sinais distintos, sendo que o traço [coronal] 

aparece com sinal positivo em [s] e negativo em [v], enquanto o traço [vozeado] aparece com 

o sinal negativo em [s] e positivo em [v]. Assim, a união das sílabas em que essas consoantes 

estão presentes faz com que o PCO entre em ação, bloqueando a adjunção de sílabas com 

configuração de traços semelhantes, o que consiste no processo de haplologia, como 

observamos no exemplo abaixo:  

 

(3.17) 

 

 

No exemplo 3.17 acima, em que representamos as sílabas finais do tema verbal de 

remove e o processo de formação de remoção e haplologia, inserimos apenas os traços comuns 

às consoantes [s] e [v] que aparecem com o sinal positivo em ambas, e que aparece com o sinal 

positivo em [s] e negativo em [v]: [coronal]; e com o sinal positivo em [v] e negativo em [s]: 

[vozeado].  

Observemos, agora, o seguinte quadro: 

 

Quadro 3.12: Exemplos de Haplologia combinada com outros processos. 

 Ocorrências 

confissão submissão aparição confusão correção 

Forma de 

base 

{confessa}base 

{-são}s 

{submete}base{-

são}s 

{aparece}base{-

ção}s 

{confundi}base{-

são}s 

{corrigi}base{-

ção}s 

Justaposição confessa(s)são submete(s)são apareceção confundisão corrigição 

Haplologia confessão subme (s)são apareção confunsão corrição 

Outro 

processo 

confissão submi(s)são aparição confusão correção 

Fonte: elaboração própria. 



 

 

133 

 

 

 

 No quadro 3.12 acima, verificamos que há uma ocorrência de substantivo derivado de 

verbo da primeira conjugação (-ar): confissão (confessar); duas ocorrências derivadas de verbo 

da segunda conjugação (-er): submissão (submeter) e aparição (aparecer); e duas ocorrências 

da terceira conjugação: confusão (confundir) e correção (corrigir). Em confissão, 

observamos que ocorre a haplologia da sílaba /sa/ e, em seguida, o alteamento da vogal da sílaba 

do radical [fe] → [fi], passando de vogal média-alta a vogal alta. No caso de submissão, 

constatamos que ocorre haplologia da sílaba /te/, em seguida ocorre o alteamento da vogal da 

sílaba do radical [me] → [mi], passando de uma vogal média-alta para uma vogal alta. Em 

aparição, o processo é o mesmo, ocorre o apagamento da sílaba [se], e alteamento da vogal do 

radical [ɾe] → [ɾi]. Já em confusão, o processo é distinto, inicialmente ocorre o apagamento da 

sílaba [ʤi], em seguida, verificamos que ocorre a desnasalização da vogal do radical [fũ]→ 

[fu]. Em correção, ocorre a haplologia da sílaba [ʒi] e, em seguida, notamos um abaixamento 

da vogal do radical, passando de [i] → [e], nas sílabas [ɣi] → [ɣe]. 

É preciso destacar que a haplologia ocorre nos substantivos formados com verbos das 

três conjugações pelo mesmo motivo: semelhança entre a consoante da última sílaba da base 

verbal e a consoante do sufixo adicionado à base, respeitando, então, o PCO. No entanto, os 

processos que ocorrem nas vogais da sílaba da base verbal, anteriores ao sufixo, após a 

haplologia, são distintos nas três conjugações. Nos substantivos formados a partir de verbos da 

primeira e da segunda conjugações, além da haplologia, ocorre, principalmente, o alteamento 

da vogal do radical, como em: confessar → confissão, professar → profissão (primeira 

conjugação); e aparecer → aparição, descrever → descrição (segunda conjugação). Nos 

substantivos formados a partir de verbos da terceira conjugação, é comum a haplologia 

combinada com a desnasalização, como no caso de confusão, ou combinada com o 

abaixamento da vogal da base, como em correção e impressão. 

 Observemos, a seguir, os traços comuns às consoantes das sílabas apagadas nos 

exemplos do quadro 3.13 e da consoante do sufixo –s/ção: 
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Quadro 3.13: Traços comuns às consoantes. 

 s t ʒ ʤ 

Soante - - - - 

Silábico - - - - 

Consonântico + + + + 

Alto - - + ± 

Baixo - - - - 

Recuado - - - - 

Arredondado - - - - 

Anterior + + - ± 

Coronal + + + + 

Contínuo + - + ± 

Estridente + - + ± 

Vozeado - - + + 

Nasal - - - - 

Lateral - - - - 

 Fonte: Adaptado de Cagliari (2002b, p. 93). 

 

Observando o quadro acima, constatamos que todas as consoantes presentes nas sílabas 

apagadas na formação dos substantivos exemplificados no quadro 3.13 apresentam em comum 

diversos traços, além do traço [+coronal], que está presente em todas as consoantes 

especificadas. Assim, respeitando, novamente o PCO, que inibe a junção de segmentos com 

traços semelhantes, ocorre o apagamento dessas sílabas. No entanto, nos exemplos citados, 

além do apagamento das sílabas finais das bases verbais, ocorrem alterações nas vogais da 

sílaba anterior ao sufixo, no substantivo formado.  

Em confusão, a perda da nasalidade na sílaba anterior ao sufixo é explicada pelo fato 

de essa sílaba estar num contexto em que há a presença da nasalidade na vogal da sílaba que a 

antecede, [kõ], e na que a procede [zãʊ ̯͂ ]. Assim, a perda da nasalidade se deve à ação do PCO, 

impedindo a formação de uma palavra com todas as vogais nasalizadas, ou seja, inibindo a 

junção de sílabas com configuração de traços semelhantes.  

Em aparição verificamos que ocorre o alteamento da vogal e esse processo é explicados 

por Villalva e Silvestre (2014, p. 125), que afirmam que o sufixo -ção neutraliza a vogal 

temática da segunda e terceira conjugações em [i], enquanto que em correção, o processo é o 

de abaixamento da vogal [i] que passa a [e], devido à harmonia vocálica, com a vogal da sílaba 



 

 

135 

 

 

 

anterior [o], que também é uma vogal média-alta. Devemos ressaltar que não encontramos o 

processo de Haplologia em nenhuma ocorrência com o sufixo -mento. 

 

3.2.1.2 Alterações na vogal temática 

 

Como explicamos anteriormente, na formação de substantivos com o sufixo -s/ção 

ocorrem dois processos de alterações nas vogais temáticas que são: o alteamento da vogal [e] 

→ [i], nos substantivos formados a partir de verbos da segunda conjugação, como em prever 

→ previsão; e o apagamento da vogal nos substantivos formados a partir de verbos da terceira 

conjugação, como em instruir → instrução.  

O alteamento da vogal temática verbal da segunda conjugação se deve ao fato de os 

verbos de segunda e terceira conjugações pertencerem a uma mesma classe (CÂMARA JR., 

2015[1970]), que se originou a partir da reorganização do sistema latino, como explicam 

Villalva e Silvestre (2014). Já o apagamento da vogal temática nos substantivos derivados de 

verbos da terceira conjugação ocorre devido à reorganização estrutural da sílaba no substantivo 

formado, já que há duas vogais seguidas no mesmo nível autossegmental, assim como ocorre 

nas análises de Prado (2010, p. 123). Podemos visualizar a formação desses substantivos e os 

processos citados nos seguintes esquemas: 

 

(3.18) 

 

  

No esquema representado em 3.18, do lado esquerdo da seta, a linha que liga o traço [-

alto] à vogal temática [e] está sendo cortada por duas linhas paralelas, indicando que esse traço 

será perdido na sufixação; do lado direito da seta, observamos que a linha tracejada liga o traço 

[+alto] à vogal [i], indicando que esse traço foi adquirido no processo de formação do 

substantivo previsão. Devemos ressaltar que, neste caso, estamos lidando com um caso de 

alomorfia pura, pois a formação do substantivo previsão acessa o alomorfe [vi] - presente em 
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(eu) vi e (tu) vistes, por exemplo - do verbo “ver”, que constitui o verbo prever, assim, a base 

verbal utilizada na formação desse substantivo é previ-. Neste caso, não estamos lidando com 

um processo morfofonológico, mas com um caso de alomorfia, no entanto, a representação da 

perda do traço [-alto] da vogal [e], passando a vogal [i], é necessária para mostrar que a escolha 

do alomorfe para a formação do substantivo acarreta apenas uma alteração no traço, ou seja, 

uma alteração fonológica, mas que altera a estrutura morfológica da base verbal.  

 No exemplo 3.19, representamos as sílabas finais do tema verbal instrui- e as sílabas 

finais do substantivo instrução: 

 

(3.19)  

 

  

Observando o esquema 3.19, constatamos que, do lado esquerdo da seta, a sílaba em 

que a vogal temática está presente é constituída apenas da rima, de modo que essa sílaba é 

apagada do lado direito da seta, já que ela não é necessária e não prejudica a estrutura silábica 

da palavra formada.  

 No exemplo abaixo, representamos as sílabas finais da base verbal inseri- e a junção 

com o sufixo -ção, além das sílabas finais do substantivo inserção34: 

 

(3.20)  

 

  

 
34 Na transcrição fonética do substantivo inserção, preferimos utilizar a variante retroflexa do “r”, [ɹ], na posição 

de coda, pois essa é variante comum na fala dos autores desta dissertação. 
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Observando o exemplo 3.20, verificamos que na formação do substantivo inserção 

ocorre o apagamento da VT [i], representado pelas barras paralelas cortando aquele nó do lado 

esquerdo da seta. Com o apagamento da VT, a consoante ‘r’ ficou flutuante, pois ela não poderia 

constituir um nó silábico sozinha, já que, no português, consoantes não podem ser núcleo de 

sílaba. Sendo assim, ela teve que se ligar a outra sílaba. Como não pode existir um onset 

ramificado constituído pelas consoantes [ɾs], o que aconteceria se ela se juntasse ao sufixo, a 

única saída foi se agregar como coda da sílaba anterior, respeitando as regras de formação de 

sílabas da língua como podemos constatar do lado direito da seta. 

 

3.2.1.3 Possível inserção de uma sílaba 

 

 Dando continuidade às nossas análises à luz da TGT, vamos discutir alguns pontos 

importantes, para entender como ocorre a inserção da sílaba /si/ no interior dos substantivos 

deverbais derivados dos verbos que apresentam /por/ na sua estrutura. Os casos coletados foram: 

composição, decomposição, deposição, disposição, exposição, imposição, oposição, 

predisposição, posição, proposição, recomposição, transposição e suposição. Como já 

discutimos anteriormente, a base verbal para a formação desses substantivos é {pose} à qual se 

une o sufixo {ção}. desse modo, a regra para a formação dos substantivos é a seguinte: 

 

(3.21) {{Xpose}TV{ção}sufixo}S 

 

Em que: 

 

X: prefixo presente no verbo derivante; 

TV: tema verbal; 

S: substantivo formado. 

 

Tendo como exemplo a palavra exposição, vejamos como fica a aplicação da regra: 
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(3.22) {{expose}TV{ção}sufixo}S 

 

Em que: 

 

TV: tema verbal; 

S: substantivo formado. 

 

 Como já explicamos anteriormente, o alteamento da vogal temática [e], passando a [i], 

na formação de substantivos derivados de verbos da segunda conjugação é um processo 

bastante recorrente no Português, já que o sufixo -s/ção neutraliza essa vogal temática 

(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 125). Desse modo, constatamos que, neste caso, o 

fenômeno observado é a mudança na vogal temática, e não a inserção de uma sílaba, como 

supomos anteriormente. A regra fonológica para a formação dos substantivos a partir de verbos 

derivados de por, pode ser definida do seguinte modo: 

 

(3.23) [poze] → [pozi] / ____ [sãʊ ̯͂ ] 

 

 A regra fonológica anterior indica que a vogal do tema verbal, uma vogal média-alta [e], 

se torna uma vogal alta [i] diante do sufixo -ção [sãʊ ̯͂ ], podendo ser visualizada no seguinte 

exemplo, em que representamos as sílabas finais do tema pose-, o sufixo -ção e o substantivo 

formado posição: 

 

(3.24) 

 

 

 No exemplo acima, verificamos que, do lado esquerdo da seta, a linha que liga o traço 

[-alto] à vogal [e] está sendo cortado por duas linhas paralelas, o que indica que esse traço será 
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perdido, enquanto, do lado direito da seta, a linha pontilhada liga o traço [+alto] à vogal [i], 

apontando que esse traço não existia na vogal do tema verbal antes da formação do substantivo, 

mas foi adquirido com a formação de posição. 

  

3.2.1.4 Desvozeamento 

 

 Já afirmamos, anteriormente, que o desvozemaneto não é um processo não muito 

comum nas formações com o sufixo -s/ção, ocorrendo em apenas três casos: natação, petição 

e rotação, que derivam, respectivamente, dos verbos nadar e rodar, da primeira conjugação, 

e pedir, da terceira conjugação.  

A regra fonológica para a perda do vozeamento da consoante na formação desses 

substantivos deverbais pode ser descrita da seguinte maneira: 

 

(3.25) [t] → [d] / ____ [sãʊ ̯͂ ] 

 

 A regra fonológica de Desvozeamento pode ser observada na seguinte representação: 

 

 

(3.26) 

 

  

No exemplo acima, as linhas paralelas no nó terminal que representa o traço [+voz] 

indicam que esse nó será perdido, enquanto que a linha pontilhada indica que o traço [-voz] 

será. Com o exemplo acima, verificamos que o espraiamento do traço [-voz] faz com que a 

consoante /d/, do verbo nadar, passe a /t/ no substantivo deverbal natação. O espraiamento do 

traço [-voz] também ocorre no verbo pedir, formando, da mesma forma, petição. 
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3.2.2 Análise dos processos desencadeados pelo sufixo –mento 

 

Depois do estudo dos principais processos morfofonológicos desencadeados pelo sufixo 

-s/ção e a análise desses processos utilizando a Geometria de Traços, vamos, então, passar para 

o estudo do principal processo desencadeado pelo sufixo -mento na formação de substantivos 

com bases verbais da segunda conjugação e a sua representação também pela Geometria de 

Traços. 

 

3.2.2.1 Alterações na Vogal Temática 

 

Para podermos realizar, pela TGT, as nossas análises dos processos desencadeados pelo 

sufixo –mento, observemos o seguinte quadro: 

 

Quadro 3.14: Exemplos de alterações na vogal temática verbal. 

 Ocorrências 

aborrecimento entendimento nascimento recebimento 

Forma de base {aborrece}base{-

mento}s 

{entende}base{-

mento}s 

{nasce}base{-

mento}s 

{recebe}base{-

mento}s 

Justaposição aborrecemento entendemento nascemento recebemento 

Alteamento da 

vogal temática 

aborrecimento entendimento nascimento recebimento 

Fonte: elaboração própria. 

 

 No quadro 3.14, verificamos que as alterações nas vogais temáticas ocorrem com 

substantivos formados a partir de verbos da segunda conjugação. É importante destacar que as 

consoantes que antecedem as vogais alteradas são diferentes: [s] (aborrecer, nascer), [d] 

(entender) e [b] (receber). A explicação para essa alteração na vogal temática, quando ocorre a 

formação de substantivo com o sufixo -mento e verbos da segunda conjugação, está no fato de 

que esse sufixo exibe a neutralização da vogal temática das segunda e terceira conjugações em 

[i] (VILLALVA e SILVESTRE, 2014, p. 125), já que, como explica Câmara Jr. (2015[1970], 

p. 105), os verbos da segunda e terceira conjugações pertencem a uma mesma classe. 

 A regra fonológica para o alteamento da vogal temática verbal nos substantivos 

formados a partir de verbos da segunda conjugação com o sufixo -mento pode ser descrita da 

seguinte maneira: 
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(3.27) [e] → [i] / ____ [mẽtʊ] 

 

 Assim, a concretização dessa regra pode ser observada no seguinte exemplo: 

 

(3.28)  

 

 

Observando o exemplo acima, em que representamos a formação do substantivo 

movimento, do lado esquerdo da seta, percebemos que o a linha que liga o traço [-alto] à vogal 

temática [e] está sendo cortada por duas linhas paralelas, o que indica que esse traço será 

perdido quando o sufixo -mento se juntar à base verbal. Do lado direito da seta, constatamos 

que a linha que liga o traço [+alto] à vogal [i] é pontilhada, indicando que esse traço não estava 

presente, mas foi adquirido depois da sufixação com -mento. 

Devemos ressaltar que, no caso do substantivo depoimento, exemplificado 

anteriormente, essa regra de alteamento da vogal também é válida, já que o tema verbal presente 

em sua base é depoe-, derivado do verbo por, que é de segunda conjugação, poer. Assim, 

quando a base depoe- se junta ao sufixo –mento, ocorre também o alteamento da vogal temática, 

como podemos observar na seguinte representação: 
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(3.29)  

 

 

No esquema anterior, do lado esquerdo da seta, constatamos que a linha que liga o traço 

[-alto] à vogal [e] (núcleo da rima e da sílaba) está sendo cortada por duas linhas paralelas, o 

que indica que esse traço será perdido quando a base verbal se unir ao sufixo –mento. Do lado 

direito da seta, observamos que a linha que liga o traço [+alto] à vogal [i] (também núcleo da 

rima e da sílaba) é um linha pontilhada, o que indica que esse traço foi adquirido no processo 

de formação do substantivo depoimento.   

 

3.2.2.2 Outros casos 

 

 Para finalizarmos as nossas análises dos processos morfofonológicos desencadeados por 

-mento, vamos mostrar como ocorre a formação dos substantivos entretenimento e 

depoimento, presentes nos jornais de Araraquara-SP. 

 Como já explicamos anteriormente, o tema verbal selecionado para a derivação sufixal, 

e formação de entretenimento, não é /entrete-/, mas o seu alomorfe /entreten-/, além disso, 

ocorre a inserção da vogal [i] para impedir que haja duas consoantes nasais em sequência, 

respeitando, assim, o PCO, como observamos no seguinte esquema: 

 

(3.30)  

 

  

Em 3.30 representamos, do lado esquerdo da seta, a sílaba final do tema selecionado 
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/entreten-/, que se une ao sufixo -mento, formando, então, entretenimento, cujas sílabas finais 

estão representadas do lado direito da seta, em que a vogal [i] é inserida. A epêntese ocorre, 

nesse caso, devido à ação do PCO, restringindo a junção de dois segmentos nasais. Assim, a 

vogal inserida [i] evita uma sequência de duas consoantes nasais [n] e [m], o que causa a 

ressilabificação do substantivo formado, de modo que a consoante [n] da coda da sílaba [tẽn], 

forma uma nova sílaba, passando, então, para o onset, formando [ni]. Dessa forma, após a 

ressilabificação, temos uma nova sílaba [tẽ] formada por onset [t] e rima, cujo núcleo é [ẽ], e 

outra sílaba [ni], formada por onset [n] e rima, cujo núcleo é [i].  
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CONCLUSÃO 

 

Buscando compreender os processos morfofonológicos desencadeados pelos sufixos -

s/ção e -mento, na formação de substantivos deverbais presentes nos jornais antigos das cidades 

de Araxá-MG e Araraquara-SP, desenvolvemos este trabalho, que mostrou, através da 

Fonologia Lexical e da Teoria de Geometria de Traços, que os principais processos são a 

Haplologia, desencadeada pelo sufixo -s/ção, e o alteamento da vogal temática, desencadeado 

pelo sufixo -mento. 

Apresentamos, na primeira seção desta dissertação, o referencial teórico que utilizamos 

para a realização das nossas análises. No referencial teórico, discutimos algumas questões de 

Morfologia, Fonologia e Morfofonologia. No que se refere à Morfofonologia, podemos afirmar 

que se trata de um campo de estudo com o objetivo de intermediar as relações entre a 

Morfologia e a Fonologia. Além disso, a Morfofonologia também pode ser compreendida como 

o estudo da estrutura fonológica dos morfemas. O estudo da Morfofonologia, para a realização 

da nossa dissertação, foi importante para conhecermos a estrutura fonológica dos morfemas 

envolvidos na formação dos substantivos - bases verbais e os sufixos -s/ção e -mento -, além de 

entendermos as mudanças na estrutura fonológica causada pela combinação desses morfemas. 

Em relação à Morfologia, foi necessário que fizéssemos um aprofundamento dos 

conceitos sobre os processos de formação de palavras e ampliação do léxico, que envolvem a 

mudança de classe, e sobre a noção de palavra e os seus constituintes (radicais e afixos). O 

estudo da palavra e dos seus constituintes permitiu-nos entender como ocorre a junção dos 

morfemas para a formação da estrutura maior – a palavra. Além disso, verificamos que as 

categorias lexicais plenas são substantivo, adjetivo e verbo, pois podemos formar palavras de 

qualquer categoria lexical plena a partir de uma palavra pertencente a uma das categorias 

lexicais plenas. 

Com o estudo da Fonologia, compreendemos que o foco da Fonologia Lexical é a 

interação entre a Morfologia e a Fonologia, de maneira semelhante à Morfofonologia, já que a 

FL busca compreender as estruturas fonológicas dos morfemas e as regras que se aplicam a 

essas estruturas. A estrutura do léxico, na FL, é composta por níveis, que são os domínios para 

a aplicação cíclica de regras fonológicas e morfológicas. Na teoria da Geometria de Traços, os 

segmentos são representados com uma organização interna através dos nós hierarquicamente 

ordenados, além disso, esses nós podem sofrer desligamentos, associações, etc., que 

caracterizam os processos fonológicos. Assim, de acordo com a Geometria de traços, a 

Haplologia consiste num processo de desligamento, enquanto o alteamento da vogal temática 
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representa um processo de assimilação de traço. 

Na segunda seção dessa dissertação, apresentamos os passos para a montagem do nosso 

corpus, coleta e divisão das nossas ocorrências. Buscando utilizar os jornais antigos das cidades 

de Araxá-MG e Araraquara-SP, publicados entre os anos de 1901 e 1950, para a coleta das 

ocorrências, foi necessário que realizássemos a digitalização desses jornais por meio das 

fotografias, para facilitar o acesso a esse material e ajudar na preservação dos jornais, que já se 

encontram bastante gastos devido à ação do tempo e o manuseio incorreto. Com as imagens 

dos jornais, foi possível realizar a coleta dos substantivos deverbais terminados com -s/ção e -

mento que foram utilizados nas análises.  

O número de substantivos deverbais formados com -s/ção coletados, para a realização 

das nossas análises, é praticamente três vezes maior que o número de substantivos formados 

com -mento, mostrando que o sufixo -s/ção é mais produtivo no Português Brasileiro. Tendo 

em vista os resultados do nosso trabalho e os resultados dos trabalhos anteriores, como Barbosa 

e Costa (2006) e Prado (2010), constatamos que, no PB, houve um crescimento da preferência 

pela utilização de substantivos formados com –s/ção e relação a –mento. Além disso, com outro 

trabalho desenvolvido, podemos inferir também que houve um aumento na preferência pala 

utilização de substantivos deverbais formados com –s/ção no Português de Portugal, em 

comparação com os dados apresentados por Rio-Torto (1993).  

O crescimento da preferência pela utilização do sufixo –s/ção pode estar ligado ao fato 

de que esse sufixo apresenta uma dinamicidade semântica maior do que o sufixo –mento. É 

possível encontrarmos substantivos formados com –s/ção, como falação ou perguntação, que 

possuem uma carga semântica pejorativa, enquanto que o sufixo –mento não permite 

construções desse tipo. Além disso, o sufixo –s/ção apresenta uma estrutura mais simples, sendo 

constituído apenas de uma sílaba, enquanto que o sufixo –mento é mais complexo, apresentando 

duas sílabas na sua constituição, o que leva à preferência pela forma estruturalmente mais 

simples.  

Apesar do grande número de substantivos formados com -s/ção e -mento que 

apresentam algum processo morfofonológico, eles representam uma porcentagem pequena 

quando comparados a todos os substantivos formados com esses sufixos, o que indica que são 

formações regulares no Português. 

Na terceira parte desta dissertação, trouxemos as nossas análises e discussões dos 

resultados. Com a pesquisa desenvolvida, podemos afirmar que o sufixo -s/ção desencadeia 

mais processos morfofonológicos que o sufixo –mento, assim como os resultados de Barbosa e 

Costa (2006) e Prado (2010) apontam. O processo de maior recorrência no nosso corpus foi a 
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haplologia, presente nos substantivos formados com -s/ção e com bases das três conjugações 

verbais: adotar → adoção; converter → conversão; divertir → diversão. A haplologia pode 

ocorrer, também, associada a outros processos, já que, no nível lexical, pode haver a aplicação 

cíclica de regras morfológicas e fonológicas. De acordo com autores consultados, esse processo 

pode ocorrer tanto no nível lexical (SANDMANN, 1991; CAGLIARI, 2002a), quanto no nível 

pós-lexical (TENANI, 2002; 2003). O grande número de substantivos em que a haplologia foi 

constatada deve-se à ação do PCO, que inibe a junção de sílabas com configuração de traços 

semelhantes. Observando os casos em que esse processo ocorre, verificamos que a presença do 

traço [+coronal], tanto na consoante das sílabas apagadas quanto na consoante do sufixo -s/ção, 

é um motivador para o processo de haplologia. Dessa forma, notamos que o PCO provoca a 

queda de sílabas que tenham o traço [+coronal], presente na consoante de -s/ção, podendo 

também provocar a queda de outras sílabas em contextos diferentes, que apresentem 

configuração de traços semelhantes à consoante do sufixo -s/ção.  

Nos substantivos formados com -mento, que apresentam alterações na base verbal, o 

processo mais recorrente foi o alteamento da vogal temática. Esse processo afeta, praticamente, 

100% dos substantivos formados com -mento a partir de verbos da segunda conjugação (-er), 

como em: nascer → nascimento; fornecer → fornecimento. O alteamento da vogal temática é 

recorrente no Português Brasileiro, como constatado em estudos variacionistas (VIEGAS, 2003; 

CARMO, 2009). Além disso, esse processo é resultado da evolução do sistema latino de 

conjugações verbais, pois, de acordo com Câmara Jr. (2015[1970]), os verbos de segunda e 

terceira conjugações pertencem a uma única classe, além de que o sufixo -mento provoca a 

neutralização da vogal temática da segunda e terceira conjugações em [i]. 

Com as nossas análises, além de afirmar que o sufixo –s/ção desencadeia processos mais 

variados quando comparado ao sufixo –mento, podemos afirmar também que a conjugação do 

verbo da base, que forma os substantivos, influencia nos processos encontrados. Os 

substantivos deverbais formados com verbos da primeira conjugação (-ar) são mais regulares, 

apresentando menos ocorrências de processos morfofonológicos, enquanto que os substantivos 

formados com bases verbais da segunda (-er) e terceira (-ir) conjugações apresentam maior 

irregularidade, com mais casos de ocorrências de processos morfofonológicos. 

Uma das nossas grandes dificuldades enfrentadas neste trabalho deve-se à nossa escolha 

em considerar os sufixos -são e -ção como alomorfes. Os substantivos formados com -são 

apresentam um comportamento bastante irregular, e os processos morfofonológicos presentes 

nesses substantivos foram difíceis de se explicar, pois esse alomorfe pode adquirir o traço 

[+vozeado] em alguns substantivos, mas em outros não, como nos casos de expulsão (que 
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deriva de expulsar), em que a consoante do sufixo apresenta o traço [-vozeado] e revisão (que 

deriva do verbo revisar), cuja consoante do sufixo adquire o traço [+vozeado].    

Outra dificuldade encontrada durante as nossas análises foi a explicação para a formação 

dos substantivos derivados dos verbos ter, como abstenção, retenção, obtenção e retenção, 

já que, num primeiro momento, chegamos a considerar que a nasalidade presente no sufixo -

ção se espraia para a vogal temática. No entanto, o que ocorre é que, na formação desses 

substantivos, o tema selecionado é /teN/ ([tẽ]), radical teórico do verbo ter, e não o radical 

verbal te-.  

Os substantivos derivados do verbo por, como oposição (por), preposição (prepor), 

imposição (impor) e oposição (opor) também foram bastante problemáticos. Nas nossas 

análises, observamos que, quando ocorre a formação desses substantivos derivados do verbo 

por, o radical usado nessa derivação com -ção é o alomorfe pos-, que gera o tema ‘pose’, sendo 

a regra, portanto, {pose}TV+{ção}suf → {poseção}subst. Desse modo, ocorre apenas o alteamento 

da vogal temática, processo bastante recorrente nas ocorrências formadas a partir de verbos da 

segunda conjugação, como podemos observar em: {poseção} → [pozisãʊ ̯͂ ]. 

A escolha pela utilização da Teoria de Geometria de Traços foi bastante eficaz para 

realizarmos as nossas análises e a representação dos processos morfofonológicos encontrados. 

Partindo do princípio da simplicidade, a TGT opera com um conjunto limitado de processos 

fonológicos básicos, com os quais, a partir da representação da forma básica subjacente dos 

morfemas, pode-se chegar à forma fonética de superfície. Conhecendo os processos básicos da 

TGT, como a assimilação, o espraiamento e o desligamento de traços, somos capazes de 

representar a forma básica subjacente dos morfemas, chegando à forma fonética de superfície. 

Por fim, devemos enfatizar que os processos morfofonológicos presentes nos 

substantivos formados com -s/ção são os mesmos, tanto nas ocorrências coletadas nos jornais 

de Araxá-MG, quanto naquelas coletadas nos jornais de Araraquara-SP. Os processos 

encontrados nos substantivos formados com -mento também são os mesmos nas ocorrências 

coletadas nos jornais da cidade mineira e da cidade paulista. Isso indica que esses processos são 

desencadeados unicamente por fatores intralinguísticos, de modo que a escolha pela utilização 

de um ou outro sufixo na formação desses substantivos é linguisticamente condicionada. 

Com os nossos estudos, foi possível realizarmos a análise dos processos 

morfofonológicos encontrados, no entanto, esse é um campo bastante frutífero que ainda pode 

ser muito explorado, já que os processos de formação de palavras são muito numerosos e cada 

um guarda as suas particularidades.  

Devido à extensão deste trabalho, não foi possível comparar as diferenças semânticas 
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entre esses dois sufixos estudados, mas podemos afirmar sucintamente que o sufixo –s/ção 

apresenta maior versatilidade semântica, podendo ser utilizado em palavras que carregam um 

valor pejorativo, o que não se verifica com o sufixo –mento. Assim, colaboramos com uma 

parcela para o esclarecimento dos processos morfofonológicos desencadeados na formação de 

novas palavras, mostrando como esses processos ocorrem e em quais situações são 

desencadeados. Com este trabalho, contribuímos também para a preservação dos jornais antigos 

das cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP e com a ampliação do conhecimento sobre o 

Português das cidades do interior de dois estados brasileiros distintos. 
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APÊNDICES 

 

 Nesta seção dos apêndices inserimos todas as ocorrências de substantivos deverbais 

coletadas nos jornais das cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. Os apêndices estão divididos 

em 4 partes: A, B, C e D. Nos apêndices A e B estão os substantivos deverbais coletados na 

cidade de Araxá-MG, sendo que em A estão os substantivos formados com -s/ção e em B, 

aqueles formados com -mento. Nos apêndices C e D estão os substantivos deverbais coletados 

nos jornais da cidade de Araraquara-SP, sendo que em C estão os substantivos terminados em 

-s/ção e, em C, os substantivos formados com -mento.  
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APÊNDICE A 

 

Ocorrências terminadas em -s/ção coletadas nos jornais de Araxá-MG 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da primeira conjugação (-ar): 

 

1. Abjeção 

2. Abnegação 

3. Abominação 

4. Aceitação 

5. Aclamação 

6. Acomodação 

7. Acusação 

8. Administração 

9. Admiração 

10. Admissão 

11. Admoestação 

12. Adoção 

13. Adoração 

14. Afetação 

15. Afirmação 

16. Agitação 

17. Aglomeração 

18. Agregação 

19. Agremiação 

20. Alegação 

21. Alfabetização 

22. Alimentação 

23. Alteração 

24. Ambição 

25. Amenização 

26. Amortização 

27. Ampliação 

28. Angariação 

29. Animação 

30. Antecipação 

31. Apelação 

32. Aplicação 

33. Apreciação 

34. Apresentação 

35. Aprovação 

36. Aproximação 

37. Apuração 

38. Argumentação 

39. Arrancação 

40. Arrecadação 

41. Arrematação 

42. Articulação 

43. Aspiração 

44. Aspiração 

45. Asserção 

46. Associação 

47. Atenção 

48. Atribulação 

49. Atuação 

50. Audição 

51. Autorização 

52. Averiguação 

53. Bajulação 

54. Baldeação 

55. Beatificação 

56. Benção 

57. Calcificação 

58. Calefação 

59. Capitalização 

60. Capitulação 

61. Captação 

62. Castração 

63. Caução 

64. Celebração 

65. Cintilação 

66. Circulação 

67. Citação 

68. Civilização 

69. Classificação 

70. Cogitação 

71. Colaboração 

72. Coleção 

73. Colocação 

74. Colonização 

75. Comemoração 

76. Comiseração 

77. Comparação 

78. Compensação 

79. Complicação 

80. Comprovação 

81. Comunicação 
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82. Concentração 

83. Conciliação 

84. Concretização 

85. Condenação 

86. Confabulação 

87. Confecção 

88. Confirmação 

89. Confissão 

90. Conflagração 

91. Confraternização 

92. Congratulação 

93. Congregação 

94. Consagração 

95. Conservação 

96. Consideração 

97. Consolação 

98. Consolidação 

99. Constelação 

100. Consternação 

101. Consumação 

102. Contaminação 

103. Contemplação 

104. Contestação 

105. Continuação 

106. Contraindicação 

107. Conversação 

108. Convocação 

109. Convulsão 

110. Cooperação 

111. Coroação 

112. Cotação 

113. Crepitação 

114. Criação  

115. Cristianização 

116. Decepção 

117. Declaração 

118. Decretação 

119. Dedicação 

120. Degradação 

121. Delegação 

122. Deliberação 

123. Demarcação 

124. Demonstração 

125. Denominação 

126. Depravação 

127. Depreciação 

128. Depredação 

129. Desapropriação 

130. Designação 

131. Desinfecção 

132. Desmoralização 

133. Desolação 

134. Desorganização 

135. Despreocupação 

136. Determinação 

137. Deturpação 

138. Devastação 

139. Devoção 

140. Diferenciação 

141. Discriminação 

142. Disseminação 

143. Dissimulação 

144. Dissipação 

145. Dizimação 

146. Doação 

147. Dominação 

148. Dotação 

149. Duração 

150. Edição 

151. Edificação 

152. Educação 

153. Efetivação 

154. Elaboração 

155. Elevação 

156. Eliminação 

157. Elucidação 

158. Emanação 

159. Emancipação 

160. Embarcação 

161. Emoção 

162. Encadernação 

163. Entonação 

164. Erradicação 

165. Escalação 

166. Escavação 

167. Especialização 

168. Especificação 

169. Especulação 

170. Estação 

171. Estagnação 

172. Esterilização 

173. Eugenização 

174. Evacuação 

175. Evocação 

176. Exaltação 

177. Exceção 

178. Excitação 

179. Exclamação 

180. Execução 
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181. Exitação 

182. Exortação 

183. Exortação 

184. Expiação 

185. Explanação 

186. Exploração 

187. Exportação 

188. Expressão 

189. Fabricação 

190. Felicitação 

191. Filiação 

192. Filtração 

193. Fiscalização 

194. Flutuação 

195. Fonação 

196. Formação 

197. Fortificação 

198. Fundação 

199. Geração 

200. Germinação 

201. Gradação 

202. Gravação 

203. Habilitação 

204. Habitação 

205. Hesitação 

206. Hidroeletrificação 

207. Hostilização 

208. Humilhação 

209. Idealização 

210. Identificação 

211. Iluminação 

212. Ilustração 

213. Imaginação 

214. Imediação 

215. Imitação 

216. Importação 

217. Imprecação 

218. Impugnação 

219. Imunização 

220. Inauguração 

221. Inclinação 

222. Indagação 

223. Indenização 

224. Indignação 

225. Industrialização 

226. Infecção 

227. Infiltração 

228. Inflamação 

229. Informação 

230. Injeção 

231. Inquietação 

232. Insinuação 

233. Inspeção 

234. Inspeção 

235. Inspiração 

236. Instalação 

237. Integração 

238. Intenção 

239. Intensificação 

240. Interdição 

241. Internação 

242. Interpretação 

243. Interrogação 

244. Intimação 

245. Inundação 

246. Invenção 

247. Investigação 

248. Invicação 

249. Invocação 

250. Irrigação 

251. Irritação 

252. Isenção 

253. Legislação 

254. Libertação 

255. Ligação 

256. Liquidação 

257. Locação 

258. Localização 

259. Majoração 

260. Maldição 

261. Manifestação 

262. Manipulação 

263. Manipulação 

264. Marcação 

265. Mastigação 

266. Mediação 

267. Meditação 

268. Menção 

269. Mercantilização 

270. Mineração 

271. Mobilização 

272. Moderação 

273. Modificação 

274. Movimentação 

275. Nacionalização 

276. Narração 

277. Natação 

278. Navegação 

279. Negação 
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280. Negociação 

281. Noção 

282. Nomeação 

283. Notificação 

284. Objeção 

285. Obrigação 

286. Observação 

287. Obsessão 

288. Obstinação 

289. Obturação 

290. Ocupação 

291. Ondulação 

292. Operação 

293. Oração 

294. Ordenação 

295. Organização 

296. Orientação 

297. Ornamentação 

298. Ovação 

299. Palpitação 

300. Patinação 

301. Penetração 

302. Peregrinação 

303. Perpetuação 

304. Personificação 

305. Plantação 

306. População  

307. Postergação 

308. Povoação 

309. Precisão 

310. Predestinação 

311. Pregação 

312. Preocupação 

313. Preparação 

314. Prescrutação 

315. Prestação 

316. Proclamação 

317. Procuração 

318. Profissão 

319. Programação 

320. Projeção 

321. Proliferação 

322. Propagação 

323. Provocação 

324. Publicação 

325. Purificação 

326. Qualificação 

327. Queimação 

328. Quitação 

329. Realização 

330. Reclamação 

331. Recomendação 

332. Reconciliação 

333. Reconstitucionalização 

334. Recordação 

335. Recuperação 

336. Reestruturação 

337. Refração 

338. Refutação 

339. Regeneração 

340. Regimentação 

341. Reivindicação 

342. Relação 

343. Remodelação 

344. Remuneração 

345. Renovação 

346. Reparação 

347. Repatriação 

348. Representação 

349. Reprovação 

350. Reputação 

351. Requisição 

352. Resignação 

353. Respiração 

354. Ressurreição 

355. Restauração 

356. Retificação 

357. Revalidação 

358. Revelação 

359. Salvação 

360. Sanção 

361. Santificação 

362. Santificação 

363. Saudação 

364. Secção 

365. Secreção 

366. Segregação 

367. Seleção 

368. Semeação 

369. Separação 

370. Seriação 

371. Significação 

372. Simplificação 

373. Situação 

374. Solicitação 

375. Solução 

376. Suavização 

377. Sublimação 

378. Substituição 
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379. Sujeição 

380. Supervisão 

381. Suplicação 

382. Sustentação 

383. Tentação 

384. Terminação 

385. Torrefação 

386. Transformação 

387. Transição 

388. Transmigração 

389. Tribulação 

390. Tributação 

391. Tripulação 

392. Utilização 

393. Vacinação 

394. Valorização 

395. Variação 

396. Vegetação 

397. Veiculação 

398. Versão 

399. Vibração 

400. Violação 

401. Viração 

402. Vociferação 

403. Votação 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da segunda conjugação (-er): 

 

1. Apreensão 

2. Aparição 

3. Ascenção 

4. Apreensão 

5. Abstenção 

6. Conversão 

7. Contradição 

8. Composição 

9. Cocção 

10. Circunscrição 

11. Concepção 

12. Corrupção 

13. Comoção 

14. Compreensão 

15. Concessão 

16. Convicção 

17. Devolução 

18. Descrição 

19. Dissolução 

20. Decomposição 

21. Deposição 

22. Detenção 

23. Eleição 

24. Extensão 

25. Exposição 

26. Estenção 

27. Intercessão 

28. Inscrição 

29. Imposição 

30. Interrupção 

31. Intromissão 

32. Manutenção 

33. Oposição 

34. Obtenção 

35. Perversão 

36. Pretensão 

37. Previsão 

38. Proteção 

39. Putrefação 

40. Proposição 

41. Prisão 

42. Precaução 

43. Prescrição 

44. Proscrição 

45. Perdição 

46. Propensão 

47. Predição 

48. Promoção 

49. Percepção 

50. Resolução 

51. Recepção 

52. Repreensão 

53. Retenção 

54. Revolução 

55. Remoção 

56. Sucessão 

57. Suspensão 

58. Subscrição 

59. Satisfação 

60. Subvenção 

61. Submissão 

62. Transcrição 

63. Visão 
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64. Versão 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da terceira conjugação (-ir): 

 

1. Ação 

2. Abolição 

3. Abstração 

4. Adesão 

5. Aflição 

6. Aquisição 

7. Atração 

8. Atribuição 

9. Competição 

10. Compressão 

11. Conclusão 

12. Condução 

13. Confusão 

14. Constituição 

15. Construção 

16. Contribuição 

17. Contusão 

18. Correção 

19. Dedução 

20. Definição 

21. Deglutição 

22. Demolição 

23. Depressão 

24. Destruição 

25. Difusão 

26. Diminuição 

27. Direção 

28. Discussão 

29. Disposição 

30. Distinção 

31. Distração 

32. Distribuição 

33. Diversão 

34. Divisão 

35. Divulgação 

36. Documentação 

37. Ereção 

38. Erosão 

39. Erudição 

40. Evolução 

41. Exclusão 

42. Exibição 

43. Expansão 

44. Expedição 

45. Explicação 

46. Explosão 

47. Extinção 

48. Ilusão 

49. Impressão 

50. Inanição 

51. Inclusão 

52. Incompreensão 

53. Incorreção 

54. Incursão 

55. Indicação 

56. Inquisição 

57. Inserção 

58. Instituição 

59. Instrução 

60. Intervenção 

61. Introdução 

62. Intuição 

63. Invasão 

64. Nutrição 

65. Permissão 

66. Perseguição 

67. Persuasão 

68. Petição 

69. Poluição 

70. Posição 

71. Possessão 

72. Presunção 

73. Produção 

74. Profusão 

75. Proibição 

76. Prostituição 

77. Reação 

78. Reconstituição 

79. Reconstrução 

80. Redação 

81. Redenção 

82. Regressão 

83. Repartição 

84. Repercussão 

85. Repetição 

86. Reprodução 

87. Repulsão 
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88. Restrição 

89. Retribuição 

90. Retrogressão 

91. Sedução 

92. Sensação 

93. Subdivisão 

94. Suposição 

95. Tradição 

96. Tradução 

97. Traição 

98. Transação 

99. Transgressão 

100. Transmissão 

101. Unção 
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APÊNDICE B 

 

Ocorrências terminadas em -mento coletadas nos jornais de Araxá-MG: 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da primeira conjugação (-ar): 

1. Abaixamento 

2. Abortamento 

3. Acabamento  

4. Acampamento 

5. Acatamento 

6. Acompanhamento 

7. Adestramento 

8. Adiantamento  

9. Afastamento  

10. Afrouxamento 

11. Agrupamento 

12. Ajardinamento  

13. Ajuntamento 

14. Ajustamento 

15. Alheiamento 

16. Alimento 

17. Alinhamento 

18. Alistamento 

19. Andamento 

20. Aniquilamento 

21. Aparelhamento 

22. Apartamento  

23. Aperfeiçoamento 

24. Apontamento  

25. Aprimoramento 

26. Aproveitamento 

27. Argumento  

28. Armamento  

29. Arrendamento 

30. Assentamento 

31. Atordoamento 

32. Atropelamento 

33. Aumento 

34. Aviamento 

35. Barateamento 

36. Beneficiamento 

37. Casamento  

38. Chamamento 

39. Congraçamento 

40. Contentamento  

41. Cruzamento 

42. Cumprimento  

43. Departamento  

44. Derramamento 

45. Desaparelhamento 

46. Desbaratamento 

47. Descoramento 

48. Deslocamento 

49. Deslumbramento 

50. Destacamento  

51. Documento  

52. Embelezamento 

53. Empastelamento 

54. Encantamento  

55. Encerramento 

56. Ensinamento  

57. Enterramento  

58. Entrelaçamento 

59. Envenenamento 

60. Esfacelamento 

61. Estacionamento 

62. Estrangulamento 

63. Financiamento 

64. Firmamento 

65. Franqueamento 

66. Funcionamento  

67. Fundamento  

68. Fuzilamento 

69. Isolamento 

70. Julgamento 

71. Juramento 

72. Lamento 

73. Lançamento  

74. Latejamento 

75. Levantamento 

76. Loteamento 

77. Mandamento  

78. Medicamento  

79. Melhoramento  

80. Orçamento  

81. Ornamento  
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82. Pagamento  

83. Passamento 

84. Pensamento  

85. Policiamento 

86. Processamento 

87. Prolongamento 

88. Pronunciamento 

89. Reajustamento 

90. Reaparelhamento 

91. Recenseamento  

92. Refinamento 

93. Regulamento  

94. Remodelamento 

95. Retemperamento 

96. Salvamento 

97. Saneamento 

98. Sarjeteamento 

99. Temperamento 

100. Torpedeamento  

101. Tratamento  

102. Treinamento  

103. Vasculhamento 

 
Substantivos deverbais formados a partir de verbos da segunda conjugação (-er): 

 
1. Abastecimento 

2. Abatimento  

3. Aborrecimento  

4. Acolhimento 

5. Acontecimento  

6. Agradecimento  

7. Aparecimento 

8. Arrependimento  

9. Atrevimento 

10. Comparecimento 

11. Conhecimento 

12. Constrangimento 

13. Crescimento 

14. Decrescimento 

15. Desaparecimento  

16. Desenvolvimento  

17. Desvanecimento  

18. Embrutecimento 

19. Empobrecimento 

20. Empreendimento  

21. Engrandecimento 

22. Enriquecimento 

23. Entendimento  

24. Esclarecimento  

25. Esquecimento  

26. Estabelecimento  

27. Falecimento  

28. Florescimento 

29. Fornecimento 

30. Mantimento  

31. Merecimento  

32. Movimento  

33. Nascimento 

34. Padecimento  

35. Preenchimento  

36. Procedimento 

37. Provimento 

38. Recebimento  

39. Recolhimento 

40. Reconhecimento 

41. Reerguimento 

42. Regimento 

43. Rendimento 

44. Requerimento  

45. Restabelecimento 

46. Sofrimento  

47. Valimento 

48. Vencimento  

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da terceira conjugação (-ir): 
 

1. Compartimento 

2. Calçamento  

3. Cumprimento  

4. Consentimento 

5. Discernimento 

6. Divertimento  

7. Descobrimento  

8. Ferimento  

9. Fingimento 

10. Impedimento 

11. Prosseguimento 

12. Retraimento  
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13. Ressurgimento 

14. Sentimento  

15. Sortimento 

16. Seguimento 
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APÊNDICE C 
 

Ocorrências terminadas em -s/ção coletadas nos jornais de Araraquara-SP: 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da primeira conjugação (-ar): 

 

1. Abnegação 

2. Abstenção  

3. Aceitação 

4. Aclamação  

5. Acomodação  

6. Acumulação 

7. Acusação  

8. Adaptação  

9. Adjudicação 

10. Administração  

11. Admiração 

12. Adoção  

13. Adoração 

14. Adubação  

15. Afinação 

16. Afirmação  

17. Afixação 

18. Agitação  

19. Agremiação  

20. Alegação  

21. Alfabetização 

22. Alienação 

23. Alimentação 

24. Alteração  

25. Amamentação 

26. Ambição  

27. Ampliação 

28. Anexação 

29. Animação 

30. Anotação  

31. Antecipação 

32. Apelação 

33. Aplicação  

34. Aposentação 

35. Aproximação 

36. Apreciação  

37. Apresentação 

38. Aprovação  

39. Apuração 

40. Aração  

41. Arborização 

42. Argumentação 

43. Armação  

44. Arrebatação 

45. Arrecadação 

46. Arregimentação 

47. Arrematação 

48. Aspiração  

49. Assimilação 

50. Associação  

51. Assombração 

52. Atenção 

53. Atribulação  

54. Atuação 

55. Autorização  

56. Avaliação  

57. Averiguação  

58. Aviação 

59. Bonificação  

60. Caiação  

61. Canonização 

62. Capitalização 

63. Caracterização  

64. Carregação 

65. Catação 

66. Celebração  

67. Centralização 

68. Cintilação 

69. Circulação 

70. Circunvolução  

71. Cristianização 

72. Citação  

73. Civilização  

74. Classificação  

75. Coagulação 

76. Colaboração  

77. Coleção  

78. Coligação 

79. Colocação 

80. Colonização 

81. Coloração 

82. Combinação  

83. Comemoração  

84. Comparação 
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85. Compensação 

86. Complicação  

87. Composição  

88. Comprovação 

89. Comunicação  

90. Concentração 

91. Concessão  

92. Conciliação  

93. Concretização 

94. Condecoração  

95. Condenação  

96. Confabulação  

97. Confecção 

98. Confederação 

99. Confirmação 

100. Confissão 

101. Conflagração 

102. Conformação 

103. Confraternização 

104. Congratulação  

105. Congregação 

106. Consecução 

107. Conservação 

108. Consideração  

109. Consignação 

110. Consolação 

111. Consolidação 

112. Conspiração  

113. Consternação  

114. Constipação  

115. Contaminação 

116. Contemplação 

117. Contestação 

118. Continuação 

119. Contradição 

120. Contraposição 

121. Conversação  

122. Convocação  

123. Cooperação 

124. Coroação 

125. Correlação 

126. Cotação  

127. Criação  

128. Decepção 

129. Declamação  

130. Declaração  

131. Decoração  

132. Dedicação 

133. Deflagração 

134. Degeneração 

135. Degradação 

136. Delegação 

137. Deliberação  

138. Demarcação  

139. Demonstração  

140. Denominação 

141. Deposição 

142. Depravação  

143. Deputação 

144. Desafinação 

145. Desagregação 

146. Desapropriação 

147. Descentralização 

148. Descriminação 

149. Designação  

150. Desinfecção 

151. Desintegração  

152. Desocupação 

153. Desorganização 

154. Desproporção 

155. Desvendação 

156. Determinação  

157. Deturpação 

158. Devoção 

159. Dialectação 

160. Dialogação 

161. Dilatação 

162. Dimensão  

163. Disseminação 

164. Distinção 

165. Distribuição 

166. Divagação  

167. Divulgação 

168. Doação  

169. Dominação 

170. Dotação  

171. Duração 

172. Edição 

173. Edificação  

174. Educação 

175. Elaboração 

176. Eletrificação 

177. Elevação 

178. Eliminação 

179. Elucidação  

180. Emancipação 

181. Emoção  

182. Emulação  

183. Encampação 
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184. Encenação  

185. Entronização 

186. Equiparação 

187. Escalação 

188. Escavação  

189. Escrituração 

190. Especialização 

191. Especificação  

192. Estabilização 

193. Estimação 

194. Exalação  

195. Exaltação  

196. Exasperação 

197. Exceção  

198. Excursão 

199. Execução 

200. Exoneração  

201. Exortação 

202. Expectoração 

203. Expeculação  

204. Experimentação 

205. Expiação 

206. Expiração 

207. Explicação  

208. Exploração 

209. Exportação  

210. Exposição  

211. Expressão  

212. Exprobação 

213. Expulsão 

214. Extenuação 

215. Extradição 

216. Exumação  

217. Fabricação  

218. Facilitação 

219. Falação 

220. Fascinação 

221. Felicitação  

222. Fermentação 

223. Fiação  

224. Fiscalização 

225. Fissão 

226. Fixação 

227. Flagelação 

228. Floração 

229. Formação 

230. Fragmentação 

231. Fulguração  

232. Fundação 

233. Generalização  

234. Geração 

235. Gratificação  

236. Gravação 

237. Habilitação  

238. Habitação  

239. Humilhação  

240. Identificação 

241. Iluminação 

242. Imaginação 

243. Imediação  

244. Imigração 

245. Imitação  

246. Imolação 

247. Importação  

248. Impugnação 

249. Imputação 

250. Imunização 

251. Inalação 

252. Inauguração 

253. Inbdumação 

254. Incineração 

255. Inclinação  

256. Inconformação 

257. Incorporação  

258. Incriminação 

259. Incubação 

260. Indagação  

261. Indenização 

262. Indicação  

263. Indignação 

264. Individuação 

265. Infecção  

266. Inflamação 

267. Informação  

268. Injeção  

269. Inoculação 

270. Inovação  

271. Insinuação 

272. Inspeção 

273. Inspiração  

274. Instalação  

275. Instauração 

276. Intenção  

277. Intensificação 

278. Intercessão 

279. Interdição 

280. Internação 

281. Interpelação  

282. Interpretação 
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283. Interrogação  

284. Intimação 

285. Intoxicação  

286. Intubação  

287. Inumação  

288. Invenção  

289. Investigação  

290. Invicação 

291. Invocação  

292. Irradiação  

293. Isenção 

294. Justificação  

295. Lamentação  

296. Legislação 

297. Libação 

298. Liberação 

299. Ligação  

300. Limitação  

301. Liquidação 

302. Locação 

303. Localização 

304. Lotação 

305. Louvação 

306. Magnetização 

307. Majoração  

308. Malcriação 

309. Manifestação  

310. Manipulação  

311. Marcação 

312. Mastigação 

313. Medicação  

314. Meditação  

315. Menção 

316. Mendigação 

317. Mineração 

318. Mistificação 

319. Moderação  

320. Modificação  

321. Moralização 

322. Mortificação 

323. Movimentação  

324. Multiplicação 

325. Murmuração 

326. Narração 

327. Natação 

328. Naturalização 

329. Navegação 

330. Negação 

331. Negociação  

332. Neutralização 

333. Nomeação 

334. Notificação  

335. Objeção 

336. Obrigação  

337. Obscedação 

338. Observação  

339. Obsessão 

340. Ocupação  

341. Ondulação  

342. Opção  

343. Operação  

344. Opilação 

345. Oração  

346. Organização  

347. Orientação  

348. Ornamentação 

349. Oscilação  

350. Pacificação 

351. Palpitação  

352. Panificação 

353. Paralisação 

354. Participação  

355. Patinação 

356. Penetração 

357. Percepção 

358. Peregrinação  

359. Perturbação  

360. Plantação  

361. Pontuação 

362. População 

363. Pormenorização 

364. Posição 

365. Povoação 

366. Precaução  

367. Precipitação 

368. Precisão 

369. Predestinação 

370. Preocupação  

371. Preparação  

372. Prestação  

373. Prestidigitação 

374. Pretensão  

375. Privação  

376. Proclamação 

377. Procuração  

378. Profanação 

379. Programação 

380. Projeção  

381. Prolificação 
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382. Promulgação 

383. Propagação 

384. Proporção  

385. Prorrogação  

386. Proteção 

387. Provação  

388. Provisão 

389. Provocação  

390. Publicação 

391. Pulverização  

392. Purificação 

393. Qualificação 

394. Quitação 

395. Racionalização 

396. Radiação 

397. Ratificação 

398. Reabilitação 

399. Realização 

400. Recitação 

401. Reclamação 

402. Reconciliação 

403. Recordação  

404. Recreação 

405. Recuperação 

406. Reedição 

407. Reestruturação 

408. Refinação 

409. Refrigeração 

410. Regulamentação 

411. Regularização 

412. Reivindicação 

413. Relação  

414. Rememoração 

415. Remodelação 

416. Remuneração 

417. Renovação 

418. Reorganização  

419. Reparação  

420. Representação  

421. Reputação 

422. Resignação 

423. Respiração 

424. Ressurreição 

425. Restauração 

426. Revacinação 

427. Revelação 

428. Revitalização 

429. Revogação 

430. Revolução 

431. Rotação 

432. Ruralização 

433. Rutilação  

434. Salvação 

435. Sanção 

436. Saturação 

437. Saudação  

438. Secção 

439. Secreção 

440. Seleção  

441. Separação 

442. Significação 

443. Simplificação 

444. Sindicalização 

445. Situação  

446. Solicitação 

447. Solução  

448. Sublevação 

449. Submissão 

450. Sufocação 

451. Superprodução 

452. Sustentação 

453. Tensão  

454. Tentação  

455. Terminação 

456. Torrefação 

457. Transação  

458. Transfiguração 

459. Transformação 

460. Translação 

461. Transmigração 

462. Transpiração 

463. Transposição 

464. Trepidação 

465. Tribulação  

466. Tributação  

467. Tripulação 

468. Unificação 

469. Utilização 

470. Vacinação 

471. Vadiação 

472. Valorização 

473. Variação  

474. Vegetação 

475. Veneração 

476. Ventilação 

477. Verificação 

478. Vibração  

479. Viração 

480. Votação  
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Substantivos deverbais formados a partir de verbos da segunda conjugação (-er): 

 

1. Absolvição 

2. Absorção 

3. Acepção 

4. Aparição  

5. Apreensão  

6. Ascenção 

7. Circunscrição  

8. Comoção  

9. Compreensão 

10. Concepção 

11. Conversão 

12. Descrição 

13. Devolução 

14. Disposição  

15. Dissolução  

16. Eleição 

17. Extensão 

18. Guarnição 

19. Imposição  

20. Incompreensão 

21. Inscrição  

22. Interrupção 

23. Intromissão 

24. Maldição  

25. Manutenção 

26. Obtenção 

27. Oposição  

28. Predição  

29. Predisposição  

30. Preposição 

31. Prescrição  

32. Previsão  

33. Prisão 

34. Promoção  

35. Proposição 

36. Recepção 

37. Recomposição 

38. Reeleição 

39. Remoção  

40. Repreensão  

41. Requisição 

42. Resolução  

43. Retenção 

44. Revisão 

45. Satisfação  

46. Subvenção 

47. Sucessão 

48. Suspensão 

49. Visão 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da terceira conjugação (-ir): 
 

1. Abolição 

2. Abstração  

3. Ação  

4. Adesão  

5. Admissão 

6. Aflição 

7. Agressão 

8. Alusão 

9. Aquisição  

10. Atração 

11. Atribuição  

12. Audição  

13. Competição  

14. Compressão 

15. Conclusão  

16. Confusão  

17. Constituição 

18. Constrição 

19. Contravenção 

20. Contribuição  

21. Construção 

22. Correção 

23. Decisão  

24. Definição 

25. Demissão  

26. Dentição 

27. Depressão  

28. Desilusão  

29. Desobstrução 

30. Destruição 

31. Diluição 

32. Diminuição 

33. Direção  

34. Discussão  

35. Distinção  

36. Distração  

37. Diversão  

38. Divisão  

39. Ebulição 
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40. Eclosão 

41. Efusão 

42. Emissão 

43. Ereção 

44. Erosão 

45. Evolução 

46. Exibição  

47. Expansão  

48. Expedição  

49. Explosão 

50. Extinção 

51. Extração  

52. Fundição 

53. Fusão 

54. Ilusão  

55. Imiscuição 

56. Impressão  

57. Inclusão 

58. Incursão  

59. Indecisão 

60. Infração 

61. Injunção 

62. Inquirição  

63. Inserção 

64. Instituição  

65. Intervenção 

66. Introdução 

67. Instrução  

68. Intuição 

69. Invasão  

70. Munição  

71. Nutrição 

72. Omissão 

73. Opressão 

74. Permissão 

75. Perseguição 

76. Petição  

77. Prevenção 

78. Produção  

79. Proibição  

80. Punição  

81. Reação  

82. Readmissão 

83. Reconstrução  

84. Redação 

85. Redenção 

86. Redução 

87. Repartição  

88. Repercussão  

89. Repetição 

90. Repressão 

91. Reprodução 

92. Rescisão 

93. Restrição  

94. Retribuição 

95. Sedução 

96. Sensação  

97. Subnutrição 

98. Substituição 

99. Supressão 

100. Tradução  

101. Traição 

102. Transfusão 

103. Transmissão  
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APÊNDICE D 
 

Ocorrências terminadas em -mento coletadas nos jornais de Araraquara-SP: 

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da primeira conjugação (-ar): 

 

1. Abaulamento 

2. Abrandamento 

3. Acabamento 

4. Acampamento 

5. Acanhamento 

6. Açodamento 

7. Acompanhamento 

8. Acondicionamento  

9. Adiantamento  

10. Afastamento  

11. Agrupamento  

12. Ajardinamento 

13. Ajuntamento 

14. Alargamento 

15. Alheiamento 

16. Alimento  

17. Alinhamento 

18. Alistamento 

19. Alojamento  

20. Andamento 

21. Aniquilamento 

22. Aparelhamento 

23. Apartamento  

24. Aperfeiçoamento  

25. Aportamento 

26. Aprimoramento 

27. Aproveitamento 

28. Aquartelamento 

29. Argumento  

30. Armamento  

31. Armazenamento 

32. Arrendamento 

33. Arrojamento 

34. Arrolamento 

35. Arruamento  

36. Assentamento  

37. Atassalhamento 

38. Aterramento 

39. Aumento 

40. Avançamento 

41. Beneficiamento 

42. Calçamento  

43. Cancelamento 

44. Carregamento 

45. Casamento 

46. Cimento 

47. Complemento 

48. Comportamento 

49. Condimento 

50. Congelamento 

51. Congestionamento 

52. Congraçamento 

53. Contentamento 

54. Cruzamento 

55. Departamento  

56. Depauperamento 

57. Derramamento 

58. Desarmamento 

59. Desdobramento  

60. Deslumbramento 

61. Desmembramento  

62. Desnudamento 

63. Destacamento 

64. Documento  

65. Embasamento 

66. Embelezamento 

67. Emplacamento 

68. Encaminhamento 

69. Encanamento  

70. Encerramento 

71. Encurtamento 

72. Engrossamento  

73. Enrolamento  

74. Ensinamento  

75. Enterramento 

76. Envenenamento  

77. Equipamento  

78. Esbofeteamento 

79. Estacionamento 

80. Estofamento  

81. Fechamento 

82. Fermento 

83. Financiamento 

84. Firmamento 
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85. Fomento 

86. Fragmento  

87. Funcionamento 

88. Fundamento  

89. Incitamento 

90. Instrumento 

91. Isolamento 

92. Julgamento 

93. Lacramento 

94. Lamento 

95. Lançamento  

96. Licenciamento 

97. Mandamento  

98. Medicamento  

99. Melhoramento  

100. Monumento  

101. Movimento  

102. Nivelamento 

103. Orçamento  

104. Ornamentos 

105. Pagamento  

106. Paramento  

107. Passamento 

108. Pavimento 

109. Pensamento  

110. Policiamento 

111. Polvilhamento 

112. Povoamento 

113. Predicamento 

114. Prolongamento 

115. Pronunciamento 

116. Racionamento 

117. Raleamento 

118. Rasgamento  

119. Reajustamento 

120. Recenseamento 

121. Recrutamento 

122. Regulamento  

123. Revigoramento 

124. Rudimento  

125. Sarjeteamento 

126. Sepultamento 

127. Solucionamento 

128. Tabelamento 

129. Temperamento 

130. Tratamento 

131. Treinamento  

 

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da segunda conjugação (-er): 

 

1. Abastecimento 

2. Abatimento 

3. Aborrecimento  

4. Acolhimento 

5. Acontecimento  

6. Agradecimento  

7. Aparecimento 

8. Apodrecimento 

9. Aprazimento 

10. Aquecimento 

11. Arrependimento 

12. Batimento 

13. Cabimento 

14. Comparecimento 

15. Conhecimento  

16. Constrangimento 

17. Corrimento  

18. Cozimento 

19. Crescimento 

20. Depoimento 

21. Desaparecimento 

22. Desconhecimento  

23. Desenvolvimento 

24. Desfalecimento  

25. Desprendimento 

26. Desvalimento 

27. Desvanecimento 

28. Empreendimento 

29. Encarecimento 

30. Engrandecimento 

31. Entendimento  

32. Entretenimento 

33. Esclarecimento  

34. Esmorecimento  

35. Esquecimento 

36. Estabelecimento 

37. Estremecimento  

38. Falecimento 

39. Fornecimento 

40. Mantimentos 

41. Merecimento  

42. Nascimento  
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43. Padecimento  

44. Preenchimento 

45. Procedimento 

46. Provimento 

47. Reaparecimento 

48. Recebimento 

49. Recolhimento 

50. Reconhecimento  

51. Reerguimento 

52. Regimento 

53. Rendimento  

54. Requerimento  

55. Restabelecimento 

56. Rompimento 

57. Sofrimento  

58. Valimento 

59. Vencimento  

   

Substantivos deverbais formados a partir de verbos da terceira conjugação (-ir): 

 

1. Compartimento 

2. Consentimento 

3. Cumprimento 

4. Deferimento 

5. Descobrimento  

6. Discernimento 

7. Divertimento  

8. Ferimento  

9. Fingimento  

10. Impedimento  

11. Prosseguimento 

12. Ressentimento 

13. Retraimento 

14. Saimento 

15. Seguimento 

16. Sentimento  

17. Sortimento  

18. Surgimento 
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ANEXOS 

 

Nesta seção dos anexos, apresentamos a primeira página (capa) de uma edição de cada 

jornal utilizado para a montagem do corpus. Os nossos anexos foram divididos em duas partes, 

A e B, somando o total de dezoito jornais. No Anexo A, inserimos os jornais de Araxá-MG, 

cujos títulos são: A Voz Parochial, Boletim Paroquial, Cidade de Araxá, Gazeta de Araxá, Lar 

Católico, O Boneco, O Comêta, O Estudante, O Treco, O Tagarela, The Triangle e Voz Escolar. 

No Anexo B, inserimos os jornais de Araraquara-SP, cujos títulos são: Correio Popular, Correio 

da Tarde, Jornal de Notícias, O Araraquarense, O Commercio, O Imparcial. Todas as imagens 

que constam nos anexos fazem parte do nosso acervo e foram geradas a partir das fotografias 

dos jornais que se encontram nos arquivos das cidades de Araxá-MG e Araraquara-SP. 
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ANEXO A – Jornais de Araxá-MG 

 

Jornal A Voz Parochial, edição de 01/05/1917. 

 

 

 



 

 

180 

 

 

 

Jornal Boletim Paroquial, edição de jan.-fev./1943. 
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Jornal Cidade de Araxá, edição de 13/01/1929. 
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Jornal Gazeta de Araxá, edição de 13/021949. 
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Jornal Lar Católico, edição de 20/08/1939. 
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Jornal O Boneco, edição de 02/10/1932. 
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Jornal O Comêta, edição de jan./1945. 
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Jornal O Estudante, edição de 30/08/1917. 
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Jornal O Treco, edição de 18/06/1937. 
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Jornal O Tagarela, edição de 01/11/1933. 
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Jornal The Triangle, edição de 30/06/1950. 
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Jornal Voz Escolar, edição de 31/03/1949. 
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ANEXO B - Jornais de Araraquara-SP 

 

Jornal Correio Popular, edição de 01/01/1946. 
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Jornal Correio da Tarde, edição de 30/12/1940. 
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Jornal de Notícias, edição de 05/09/1907. 
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Jornal O Araraquarense, edição de 07/01/1912. 
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Jornal O Commercio, edição de 10/09/1911. 
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Jornal O Imparcial, edição de 14/07/1901. 

 

 

 

 


