
NOVA TERMINOLOGIA
NO ENSINO DO PORTUGUÊS

FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Helena Mateus Montenegro
hmateus@uac.pt

Ponta Delgada, 2010



PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS

1. Palavra e constituintes da palavra.

2. Processos de formação de palavras.
2.1. Derivação.

2.1.1. Processos que envolvem adição de
constituintes morfológicos.

2.1.2. Processos que não envolvem adição de
constituintes  morfológicos.

2.2. Composição.
2.2.1. Composição morfológica.

2.2.2. Composição morfossintáctica.



MORFOLOGIA

1. Palavra e constituintes da palavra.

Palavra simples
Palavra formada por um único radical, sem afixos deriva-
cionais, mas podendo conter afixos flexionais.
Ex: porta; portáteis

Palavra complexa
Palavra formada por derivação ou por composição.
Ex: comprovar; pisa-papéis

Base
Constituinte morfológico que contém obrigatoriamente
um radical, a partir do qual se formam novas palavras. 
Ex: feliz é a base de infeliz; infeliz é a base de infelizmente
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Constituintes morfológicos:

Radical
Constituinte morfológico que contém o significado lexical
e exclui os afixos flexionais. O radical pode conter afixos
derivacionais.
Ex: [alun]  radical de [aluno]; 

[analfabet] radical de [analfabeto]

Afixo
Constituinte morfológico que ocorre obrigatoriamente
associado a uma forma de base. Os afixos subdividem-se 
em prefixos, interfixos e sufixos.



MORFOLOGIA
Prefixo
Afixo que se associa à esquerda de uma forma de base.
Ex: “re” em repensar

Interfixo
Afixo que ocorre entre duas formas de base ou entre uma
base e um afixo.
Ex: “t” em cafeteira

Sufixo
Afixo que se associa à direita de uma forma de base.
Podemos distinguir sufixos flexionais (sf) e sufixos
derivacionais (sd).
Ex: sf: “mos” em falamos

sd: “eira” em cabeleira



MORFOLOGIA

2. Processos de formação de palavras.

2.1. Derivação.

2.1.1. Processos que envolvem adição de 
constituintes morfológicos.

Afixação:
a) prefixação
Ex: ‘des’ em desvalorizar

b) sufixação
Ex: ‘ção’ em ponderação

c) parassíntese
Ex: ‘des’ e ‘mento’ em desdobramento
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2.1.2. Processos que não envolvem adição de
constituintes morfológicos.

a) conversão – também designado derivação imprópria, 
é um processo de formação de palavras através do 
qual uma dada unidade lexical é integrada numa nova 
classe de palavras, sem qualquer alteração formal.
Ex: vestirV > vestirN

b) derivação regressiva – formação de nomes 
deverbais, substituindo as marcas de flexão verbal por 
marcas de flexão nominal.
Ex: comprar > compra
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2.2. Composição.

2.2.1. Composição morfológica.

. Palavras compostas, na tradição gramatical, por 
aglutinação e por justaposição nos casos em que uma 
das partes – radical ou palavra – não é utilizada
separadamente nos mesmos contextos.
Palavras que se formam associando um radical a outro radical ou a 
uma ou mais palavras.

EX: agricultura [agro]+[cultura]
luso-descendente / descendente de lusos 

*? descendente de luso
franco-alemão / *? franco e alemão

francês e alemão
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2.2.2. Composição morfossintáctica.

. Palavras compostas, na tradição gramatical, por 
justaposição e em que cada parte – palavra – pode
ocorrer isoladamente nos mesmos contextos sintácticos.
Processo de composição que associa duas ou mais palavras.

Ex: arco-íris
. O arco-íris faz um arco.
. Encontrei a Íris.
fim-de-semana
. O fim-de-semana é o fim da semana.
via láctea
. A via está desimpedida.
. A farinha láctea é óptima para os bebés.
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

aquacultura

agropecuária

pequeno-almoço

pan-islamismo

pau-d’alho

peixe-gato

papo-de-anjo

pára-quedas aAO

paraquedas dAO
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

aquacultura X

agropecuária X

pequeno-almoço X

pan-islamismo X

pau-d’alho X

peixe-gato X

papo-de-anjo X

pára-quedas aAO X

paraquedas dAO X
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

pardal-francês

bem-visto

malvisto

além-mar

sem-número

cão-de-guarda aAO

cão de guarda dAO

cão-de-água aAO

cão de água dAO
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

pardal-francês X

bem-visto X

malvisto X

além-mar X

sem-número X

cão-de-guarda aAO X

cão de guarda dAO X

cão-de-água aAO X

cão de água dAO X
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

cor-de-vinho aAO

cor de vinho dAO

cor-de-rosa

anti-higiénico

super-homem

pró-europeu

biorritmo

mini-saia aAO

minissaia dAO
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Palavra Composto

morfológico

Composto

morfossintáctico

cor-de-vinho aAO X

cor de vinho dAO X

cor-de-rosa X

anti-higiénico X

super-homem X

pró-europeu X

biorritmo X

mini-saia aAO X

minissaia dAO X


