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FORMAÇÃO DE PALAVRAS E A  GRAMÁTICA TRADICIONAL 
 
Sirlene DUA RTE  (Campus de Catalão-UFG ) 
 
 
ABSTRA CT: The words formation process, study of morphology, is apparently sho wed 
an na irregular one. However, in the apparent irregularity a sistematicity can b e taken 
away so that it permits and proves the lexical expansion of a language. Explaining this 
sistematicity is what has been intend ed b y the traditional grammar. 
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 O processo de derivação, com o qual s e cria novas palavras, co mparado ao 
processo de flexão, variaçõ es ocorridas na fo rma de u ma mes ma palavra a fi m de que as 
categori as gramaticais sej am marcad as,  apresenta-se co m um alto grau de 
irregularid ade, o que, à p rimeira vista, revela a assistematicid ade do p rocesso e a 
i mpossibilidade de elaboração de reg ras g erais que o explique e o regul amente. 
 Observemos algu mas amostras: 
 A) pensar/repensar; colocar/recolocar; dobrar/redobrar; formular/reformular; 
lembrar/relembrar. Perceb e-se uma regularidad e paradig mática em que o prefi xo re-  
significa “ repetição” ou “ tornar a realizar a ação expressa pelo v erbo pri mitivo”. No 
entanto, no par provar/reprovar o prefi xo re- n ão se ap resent a co m a mes ma fun ção 
semântica co mo nos pares anteriores; ao contrário, anula o signifi cado do verbo 
pri mitivo; semanticamente, apro xi ma-s e muito mais dos prefixos in- co mo em infeliz, 
ou des- co mo em desfazer . A questão que s e pode propor é a seguinte: em que situação 
o prefixo  re- signi ficaria “ repetição” e em qu e outra signi ficaria “negação”?  
 B)Ainda co m o prefixo re- novos pares podem ser observados: (1) 
formar/reformar; fazer/refazer; escr ever/reescr ever; moer/remoer; ver/rever; 
dividir/redividir cujas formações são aceitas, usad as e até mes mo dicionarizad as; 
porém, nos  pares (2 ) sentar/*ressentar; gritar/*regritar; poder/*repoder; 
dormir/*redormir; ir/*reir; tossir/*retossir; embora formados obedecendo ao mes mo 
procedi mento efetivado e aceito nos pares em (1), tais co mbin atórias não são aceitas, 
nem usad as e nem tampouco dicionarizad as. Outra questão poderá ser formulad a: o que 
possibilita a aceitabilidade da formação  dos p ares  em (1) e a não-aceitabilidade em (2 )? 
 C) A formação de palav ras marcando a idéia de negação no vocábulo pri mitivo 
pode ser feita co m o  prefi xo in- como em l egal/ilegal; moral/imoral; 
acabado/inacabado; fiel/infiel; feliz/infeliz; possível/impossível; ou  co m o p refi xo des- 
como  em leal/desl eal; estruturado/desestruturado; estabilizado/desestabilizado; 
estimulado/desestimulado; equilibrado/desequilibrado. A questão que se coloca é: por 
que em determinados radicais aparece a combinatória com o prefi xo in- e noutros co m o 
des- quando, na verdade, s emanticament e os dois  se equivalem?  
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 Por esses exemplos já teríamos evid ências, mes mo que aparentes , p ara 
considerar a d erivação p refi xal u m p rocesso irregular. 
 Veri fiquemos s e o  mes mo fenô meno  ocorre na derivação su fi xal . 
 a) Com o sufi xo -ada, podemos encontrar os pares: (1) boi/boiada; 
menino/meninada; mulher/mulherada em que o su fi xo -ada con fere signi ficação de 
“ coletivo”; e nos pares  (2) faca/facada; p edra/pedrada; pau/paulada; pata/patada o 
mes mo su fi xo -ada, agora, semanticamente indica “ agredir ou ferir  com”. Podemos, 
assi m , veri ficar o mes mo tipo de irregularidade constatada em (A), para a derivação 
prefi xal . 
 b) To memos o su fi xo -vel , formador da class e de adjetivos a p artir de verbos: 
(1) lavar/lavável ; captar/captável; mover/mo vível; exigir/exigível; construir/construível 
são formaçõ es aceitas, usad as e dicionari zadas . No entanto, nos pares (2) 
chegar/*chegá vel; morr er/*morrível; correr/*corrível; mentir/*mentível temos 
formaçõ es não aceitas, não usad as e não dicionarizad as; o que nos l eva à conclusão de 
que na formação  de palav ras p elo processo  sufi xal pode-se constatar o  mes mo tipo de 
irregularid ade encont rada no p rocesso de derivação p refixal nos pares em (B). 
 c) Nos pares (1) trabalhar/trabalhador; cantar/cantor ou cantador; 
falar/falador; estrangular/estrangulador; enganar/enganador; ler/ledor; 
competir/competidor; demolir/demolidor o sufi xo -or aparece como u m elemento 
agentivo; e nos pares (2) viajar/viajante; caminhar/caminhante; escrever/escrevente; 
contribuir/contribuinte; ouvir/ouvinte; pedir/pedinte o sufi xo -nt e tamb ém aparece na 
mes ma função de agentivo. Alguns admit em, inclusive, a possibilidade de uso de -or ou 
de    -nte como em falar/falador/falante; cantar/cantador/cantante, porém, nos pares: 
trabalhar/*trabalhante; enganar/*enganante; caminhar/*caminhador; 
escrever/*escr evedor só ad mit em u ma das du as formas , sendo  a outra não usada. 
 Não considerando que alguns verbos permitem a combinação em     -or ou em -
nte, ambos ag entivos, podemos perceber qu e o mesmo tipo de irregularidade veri ficada 
com a derivação prefi xal em (C) ocorre tamb ém na derivação su fixal. 
 Ao que foi eviden ciado , tanto o processo de formação prefi xal quanto o sufi xal 
são marcados por u m p rincípio de irregularid ade. A aceitação desta hipótese, no 
entanto, i mplica algu mas conseqü ênci as que ferem princípios básicos para que a 
construção  e compreens ão das  senten ças  sejam possíveis: 
 I – Sem que haja regularidade é i mpossível estab elecer e fo rmul ar regras gerais 
que permitam não só a explicação do processo como a sua própria realização – e, no 
entanto, ele se realiza. 
 II – A i mpossibilidade da existênci a de reg ras gerais, devido ao processo de 
derivação ser marcado por irregularidades , i mplicaria que a formação de novas palavras 
por derivação: (1) ficasse ao arbítrio total dos falantes, o que  co mp rometeria seriamente 
a cap acidade de formação de s entenças inteligíveis e a capacidade d e entendi mento por 
parte dos falantes/ouvintes de u ma mes ma língua – mas n ão é isso o que ocorre; (2) o 
processo não seri a sistemático e si m caótico, fato que seria inco mpatível co m a natureza 
do próprio sistema lingüístico – o que se constata é que tal processo existe e faz parte do 
sistema; (3) o princípio da p reditividade estaria afet ado: as regras g erais, intern alizadas 
pelos indivíduos de u ma mesma co munid ade lingüística, possibilitam ao falant e prever 
construções novas e in éditas, e ao ouvinte entendê-las, po rque previstas, embora nun ca 
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as tenha ouvido – e esta previsibilidade est á presente na co mpetência lingüística dos 
falantes/ouvintes d e u ma mesma língua. Considerando os princípios expostos, 
parece que a hipótese av entada de o processo de derivação ser marcado pela 
irregularid ade das combinatórias de seus elementos caracterizadores (prefixos e sufi xos) 
com o radical ou base da palav ra pri mitiva, n a produção de nov as palav ras, 
necessariament e não poderia s er verd adeira n em ter validad e. 
 Muito a propósito é a tese d e Hjelmslev  (1971:19): 
 

... la tesis de que para cada proceso hay un sistema correspondiente, por medio 
del cual pued e aquél analizarse y describirse com un número li mitado de 
premisas, podria considerarse de validez gen eral. Deb e suponerse que es 
posible analizar todo p roceso en un número li mitado d e elementos recu rriendo 
a divers as co mbin aciones. 
 

 E mbora o lingüista  da Glossemática n ão estej a se referindo ao processo de 
derivação e si m a todo o  sistema lingüístico, partindo da constatação d a falta de 
regularid ade que s e v eri fica no  processo (atos de fala, mensagens construídas p elos 
falantes), podemos perceber que o princípio ou postulado por ele apresentado é 
aplicável à qu estão por nós, aqui, apres entada – para cad a processo (po r el e ent endido 
na acep ção de constru ções realizad as pelos falantes em suas frases) há u m sistema 
correspondente (por ele entendido como conjunto organizado de exigências 
combinató rias sem o qual o p rocesso não se realiza). É, pois , o sistema que permite a 
análise e a des crição do processo utilizando-se de u m nú mero li mitado d e premissas. 
Ora, s e todo sistema i mplica, necessariamente, u ma regularidad e, h á que se buscá-la no 
processo d e fo rmação de p alavras. E m outras palavras – nas irregul aridades constantes 
nas várias realizações de formação de palavras por d erivação  subjaz u ma regularidade 
necessária que permite o pro cesso se realizar. 
 Encontrar tal regularidade subjacente (que não se dei xa apreend er pela 
aparência das realizaçõ es, mas que existe sob as irregularidades que ap arentemente 
constituem a natureza do processo de derivação) é justamente a tarefa dos lingüistas que 
se detêm no estudo da formação do  léxico de u ma língua. 
 O princípio formulado por Jakobson  (1967:185) “ As invariantes nas 
variações”, aplicado por ele inicial mente nas pesquisas sobre Fonologia, quando da 
criação dess a disciplina, e, depois, em todos os s eus estudos posteriores, mais u ma v ez 
aumenta em nós a convicção de qu e por trás das variações (irregularidades ) percebidas 
nos vários atos lingüísticos dos falantes há as invariantes (regularidades ) que permit em 
analisar, d escrever e explicar o processo  de d erivação . 
 Tudo isso nos encaminh a a u ma conclus ão, mes mo que provisória, co m 
tendência a se torn ar u m postulado: existe u ma regularidade no p rocesso de d erivação 
que não se dei xa ap reender na superfi cialidad e d as realizações . 
 A Gramática Tradicional ou Normativ a, por rep resentar u m estudo que v em 
sendo elaborado e acu mul ado ao longo de séculos, deveria ter p reocupado co m estas 
questões e tentado algu mas respostas mesmo que provisórias. No entanto não é o que 
acontece. Contenta-se com sua finalidad e de p rescrev er no rmas de conduta lingüística.  
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 Desde su a fo rmação, com os  alexandrinos, propõe estudar a língua em sua 
modalidad e es crita, p ropõe, diríamos, d escrever não a língua enquanto u m diassistema, 
mas considerando um d e seus socioletos ap enas – o repres entativo da cultura letrada. E 
a própria des crição também possui sua proposta ou fin alidade – a de s ervir de guia p ara 
o co mportamento lingüístico das pessoas ao utilizarem tal socioleto, ou seja, u m 
comportamento em situação de cultura l etrad a. D aí ser normativa no sentido de 
prescrever normas ou regras de conduta. No ent anto, as reg ras por ela prescritas não são 
elaborad as aleatori amente, decorrem de u m apu rado estudo empírico na an álise de u m 
corpus especí fico – as obras d e escritores considerados os que melhor representam a 
cultura letrad a. Daí também o caráter didático da exposição dos resultados de seus 
estudos. As suas li mit ações deco rrem, acima de tudo , de s eus postulados e d a proposta 
por ela fo rmul ada. 
 Por seu carát er normativo e didático, p ropondo-se co mo modelo de co rreção 
para o co mportamento lingüístico dos falant es, lida co m u m material que forçosamente 
deve representar o estágio contemporâneo d e uma língua determinada. Em decorrência 
disso, é de se esperar a utilização do critério sincrônico nas des criçõ es e explicações dos 
fatos que co mpõ em as estruturas lingüísticas, desprezando, po r não pertinentes, os 
aspectos diacrônicos . No entanto, encontramos os dois critérios misturados – u ma 
tentativa de compreensão em qu e, amiúd e, co m o critério diacrônico, pro cura-se 
complementar, e até mesmo  justificar, explicações sincrônicas . 
 A mistura dest es dois critérios aparece com maior freqüênci a nas  explicações 
das estruturas e formação  de palav ras. Os afi xos, qu e entram n a estrutu ra d as palavras 
responsáveis pel a formação de muitas delas, são apresentados divididos em afi xos de 
origem greg a e latina, preferencial mente. Além das listas po r ag rupação etimológica 
aparecem constant emente explicações co m referências  a aspectos históricos. 
 Outra qu estão qu e merece ser mencion ada é a n ão explicação do  modo d e se 
proceder para que s e perceb a e se isole os afi xos n as palavras deriv adas . Pereira (1926) 
e M. Said Ali (1965 ) nem mes mo tocam neste assunto, embora este últi mo, em sua 
Gramática Histórica (1964:231), fale sobre a di ficuldad e, sem, no entanto , apresentar 
u m modus operandi  rigoroso e seguro: 

 
Parece cous a extremament e fácil distinguir palavras derivadas d e palavras 
pri mitivas quando se trata de exemplos como: p edreira, p edrada, p edregulho, 
ou fechamento , laranjal, bananeira, qu e não requerem esp ecial cultivo da 
inteligência, p ara alguém s aber que se filiam resp ectivament e a p edra, f echar, 
laranja, banana. São entret anto nu merosos os casos em que transparece menos 
lúcida a relação entre o  termo d erivado e o d erivante, sendo necessário algu m 
estudo para s e perceber a filiação.  

 
Roch a Li ma (1979:174), ao tratar da derivação prefi xal, depois de apresentar 

alguns exemplos cuja identi ficação  dos prefi xos e das bases ou radicais são facil mente 
percebidos, co menta:  

 
... pôr – transpor; feliz – infeliz; leal  – d esleal.  
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Tal norma se veri fica n a maioria dos casos, mas isto não quer dizer que oco rra 
universal e obrigatori amente. Em exceder , preceder, proceder (para citar  
somente u m exemplo), não entra, rigo rosa e nítida a id éia de ceder, nem se 
sente co m clareza a significação dos  prefi xos ex, pre e  pro. 
         Por outro lado, nem s empre pal avras d erivad as se relacionam co m 
palavras p ri mitivas que tenham existência autônoma em Português; muitas 
vezes , a u m elemento vocabular h erdado  do Lati m ou do  Grego se apõ e u ma 
série de p refi xos co m os  quais s e fo rmam nu merosos d erivados: 

aduzir, deduzi r, induzir, produzir , r eduzir  (do  radical ducere);  
afoni a, eufonia, apo fonia, metafonia, protofonia (do radi cal de 
phoné).  

 
e não  mais retorn a a est e assunto. 
 Cunha e Cintra (1985:84) também n ão tratam da questão , nem mes mo 
men cionam a di ficuldade em identificar e s eparar afi xos e radicais das palavras 
derivadas . No entanto, apresentam exemplos que sincroni camente tornam di fíceis, se 
não i mpossíveis, de se perceber o afi xo e o radical, co mo em anônimo, em que o prefi xo 
an-, d e origem g rega, signi fica “privação”. É o caso  de s e perguntar: privação de qu ê? 
de ônimo? mas qu e é ônimo  no português contemporâneo qu e estão d escrevendo? 
 Ao que parece, torna-s e necessário, para qu e os afixos e radicais possam ser 
identificados, ter-se u m bo m conhecimento das línguas latina e grega ou, fica a cargo 
dos usuários da língua decorarem as listas dos afixos e radicais com suas respectivas 
significações . Aliás , é a opinião  expressa por Al meida (1981:126): 

 
... aqui oferecemos a lista deles [su fi xos], co m exemplos que deverão ser lidos, 
estudados e quanto  possível decorados. 

 
 A falta de u m critério ou técnica de análise que oriente no reconheci mento e 
depreensão dos morfemas e radicais das palavras derivadas torna-s e um embaraço muito 
grande, prin cipal mente quando Cunh a e Cintra (op.cit.:89) falam em “ sufixos 
compostos”, ou seja, su fixos  formados pel a co mposição d e dois su fi xos: 

 
-anzil. Este sufixo, que ocorre em corpanzil, deve ser co mposto de           -
ão+il, co m a conso ante de ligação -z-  ( ...) 

 
 Das várias gramáticas qu e foram objeto de análise, a Moderna Gramática 
Portuguesa, de Bechara (1983), é a única que parece preo cupada em ap resent ar critérios 
ou técnica de análise que possam p ermitir o trabalho de reconh eci mento e separação dos 
afixos e radicais nas palavras derivad as. N ão contentando em apres entar ap enas as 
dificuldades do procedi mento, apresent a a técnica de co mutação co mo u m 
procedi mento para se sep arare os elementos mórfi cos e o  princípio dos constituintes 
imediatos para a análise mórfi ca, procedi mento muito utilizado pelos estruturalistas 
americanos. 
 Por fim, lembramos que o lugar da Formação  de Palavras na Gramática 
Tradicional tem sido a Mo rfologia. O fato de Pereira (1926 ) apresentar tal assunto co mo 
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matéria da Eti mologia não invalida a afi rmação feita. Oco rre que para ele a Eti mologia, 
juntamente co m a Taxeono mia, co mpõem a Mo rfologia. Há apenas u ma t entativa de 
organização do material d e estudo de que trat a a Morfologia, em du as sub-seções: a 
Taxeono mia cuidando da classi ficação das palavras, pois é próprio dest a disciplina 
classi ficar, e a Etimologia cuidando  da estrutura e formação das pal avras . 
 E m Said Ali (1965) v emos apen as u ma t roca de nomenclatura sem mais 
conseqüên cias – prefere o termo Lexeologia a Morfologia, mas o material   de estudo é 
o mes mo: cl assifi cação, estrutura e formação d e palavras. Pode-se obj etar afirmando 
que para Said Ali a formação d e palavras seja uma seção autônoma, ap arecendo em sua 
Gramática Secundária nu m capítulo exclusivament e a ela dedicado. Todavia, é bo m 
lembrar que o p róprio mestre afirma s er a formação d e palavras u ma “parte 
complementar da lexeologia” (Said Ali,ibid:16) e não um estudo autôno mo que pudesse 
ser objeto  de outra disciplina. 
 As mes mas considerações  valem para a No va Gramática do Português 
Contemporâneo, d e  Cunha e Cintra (1985). 
 
RESUMO: O  processo de formação de pal avras , estudo da mo rfologia, ap arentemente 
se mostra co mo i rregul ar. Todavia, n a ap arente irregularidade pod e-se d epreend er u ma 
sistematicidad e que permite e comp rova a expansão  do léxico  de u ma língua. E xplicar 
tal sistematicid ade dev eria ser o propósito  da gramática tradicional. 
 
PALAVRAS-CHA VE: morfologia;  formação  de palav ras; g ramática tradicional . 
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