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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, os estudos em morfologia, no Brasil, vêm ga-
nhando destaque em várias linhas teóricas, umas de orientação mais forma-
lista (p. ex., a morfologia distribuída e a morfologia prosódica), outras mais 
voltadas para o uso, como a morfologia construcional e a morfopragmática, 
de modo que é significativo o número de pesquisas na área, sobretudo nas 
regiões sul, sudeste e nordeste. Por outro lado, o crescente interesse pela 
descrição da morfologia do português nos grandes centros de pesquisa em 
linguística não foi acompanhado de perto por uma preocupação, direta ou 
indireta, com o ensino da língua e com a formação do professor.

Nos cursos de graduação de Letras, muitas vezes, o estudante vê-
-se diante de conteúdos de morfologia que sequer vislumbrava existir no 
Ensino Médio. Percebe, então, em sua formação como professor, uma 
lacuna enorme entre o que viu abordado nos livros didáticos e gramáti-
cas tradicionais a que teve acesso (se um dia o teve) e o que consta nos 
manuais de morfologia, mesmo os mais antigos. É nesse momento que 
se depara com questionamentos como os seguintes: (a) de que modo 
apresentar ao futuro aluno, de forma mais criativa e instigante, questões 
que os livros didáticos ainda insistem em abordar de forma equivocada, 
como a descrição das marcas de grau?; (b) de que maneira fazer com que 
adolescentes (nível médio) e pré-adolescentes (Fundamental II) tenham 
interesse por temas que lhes são apresentados como se aquela língua não 
fosse a sua?; (c) como levar para a sala de aula processos de formação de 
palavras que esses mesmos alunos usam no dia a dia e sequer são cita-
dos nos livros didáticos? Esses e outros questionamentos nos levaram a 
pensar na produção de um material que pudesse auxiliar os docentes dos 
cursos de Letras, alunos de graduação e professores de língua portugue-
sa a lidar, na prática, com diversos temas de morfologia do português.

Vários são os motivos para que a gramática seja vista, pelo alu-
no, muitas vezes, como desinteressante, difícil. O primeiro é um ensino 
pouco pautado na realidade do uso da língua: muitas vezes, o que se 
aprende na escola não é utilizado pelo aluno em situações concretas 



do seu cotidiano. Outro aspecto que provoca o desinteresse do aluno 
é que o ensino de gramática ainda tende a ser fundamentado na me-
morização de conceitos, regras e concebendo o estudante como pouco 
ativo no processo.

No nosso entendimento, é importante que o professor de por-
tuguês, ao ensinar morfologia nas escolas, atente para a realidade do 
uso da linguagem, focalize variações, mudanças e observe/explore a 
criatividade do aluno enquanto sujeito ativo no processo de aprendi-
zagem.  Não temos como objetivo colocar a culpa no professor pelo 
fracasso do ensino de morfologia. Na grande maioria dos casos, o pro-
fessor que não domina estudos científicos de morfologia tem acesso a 
um material didático que o leva a trabalhar apenas com conceitos, re-
gras, sem considerar o uso. Nesse sentido, acreditamos de fundamental 
importância elaborar materiais didáticos mais condizentes com a pes-
quisa na área e que considerem o aluno como sujeito ativo do processo 
em que deve aprender uma gramática múltipla que o permita dominar 
recursos expressivos e textuais nas diversas situações interativas.

Longe de termos a pretensão de apresentar receitas prontas, 
esperamos, nesta obra, apresentar possibilidades reais de ensino de tó-
picos de morfologia em consonância com o que se observa nas pes-
quisas recentes na área de morfologia, sobretudo aquelas mais voltadas 
para o uso, como as desenvolvidas pelo NEMP (Núcleo de Estudos 
Morfológicos do Português). Os resultados desses estudos, acredita-
mos, devem ser articulados com o que propõem os PCN (Parâmetros 
Curriculares Nacionais) e teóricos brasileiros da área de ensino da lín-
gua, a exemplo de Franchi (2006), Basso & Pires de Oliveira (2012) 
e Vieira (2017), entre outros. Certos de ser um equívoco abandonar 
ou restringir os estudos de morfologia no ensino básico, defendemos 
a importância do estudo de gramática e, em consequência, de morfo-
logia, como uma ampliação de possibilidades comunicativas e textuais 
do aluno, além de possibilitar a este construir reflexões fundamentais 
ao seu raciocínio científico. Assim, a obra procura explicitar diversas 
estratégias que o professor pode seguir no seu dia a dia em sala de aula.



Este livro é um dos frutos de um curso de Pós-Graduação stricto 
sensu em Língua Portuguesa ministrado pelos organizadores, no segun-
do semestre de 2019, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Ver-
náculas da UFRJ. A disciplina propôs a articulação entre morfologia e 
ensino, apresentando, de um lado, os desenvolvimentos recentes na área 
e, de outro, como articular os resultados das pesquisas científicas com 
premissas encontradas em vários textos teóricos que discutem o ensino 
da gramática na educação básica. Os capítulos são trabalhos de final de 
curso desenvolvidos pelos alunos (de Mestrado ou Doutorado) e por 
nós orientados.

Dividimos a obra em seis partes, sendo a primeira delas, deno-
minada Um pouco de teoria, o embasamento teórico e metodológico no 
qual as demais se apoiam. Esse capítulo, por reunir uma série de refle-
xões a respeito de um ensino produtivo de gramática, funciona como 
uma espécie de aporte teórico, alimentando todos os demais capítulos.

Na segunda unidade, Flexão e derivação: delimitação de unidades 
e efeitos de sentido, focalizam-se as duas principais áreas da morfologia: 
a flexão e a derivação. No capítulo 2, Rodrigo Pinto Tiradentes oferece 
uma proposta de ensino de introdução à morfologia, para uma turma de 
1º ano do Ensino Médio, que abarque o conceito de morfema e os prin-
cipais parâmetros de diferenciação entre flexão e derivação – descritos 
de acordo com Gonçalves (2011, 2019). A sequência de atividades pri-
vilegia o estudo das flexões verbais, para que estas sejam cotejadas poste-
riormente com exemplos típicos de morfemas derivacionais. Já Fabiano 
Aparecido Sales Lima apresenta propostas de atividades e análises em 
torno do futuro do pretérito. Especificamente, objetiva investigar o fun-
cionamento desse tempo verbal como estratégia argumentativa. Acerca 
dos aspectos morfológicos do verbo, utiliza como referencial teórico os 
estudos de Gonçalves (2019) e Vivas (2011), com alguns postulados 
de Câmara Jr. (1970). Sobre o funcionamento dos tempos verbais na 
linguagem, parte, fundamentalmente, da proposta de Weinrich (1968), 
segundo a qual a significação dos tempos reside nas diferentes atitudes 
comunicativas do locutor do texto.



A terceira unidade aborda especificamente a questão dos dimi-
nutivos em português para além de seus aspectos formais. Jeane Nunes 
da Penha explicita de que maneira os marcadores de grau diminuti-
vo são abordados nas gramáticas tradicionais (CUNHA & CINTRA, 
2013; ROCHA LIMA, 2017) e como esses sufixos são analisados nos 
trabalhos de Lee (1999) e Gonçalves (2011/2019). Apresenta, com base 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a orientação 
dada para o ensino da língua materna e propõe, seguindo Basso & Pires 
de Oliveira (2012), uma abordagem mais satisfatória para o ensino de 
estruturas com indicadores de grau nas aulas de português como língua 
materna. Pâmela Fagundes Travassos, por sua vez, também observa que 
tais formativos tendem a ser associados à noção de “tamanho pequeno”; 
no entanto, estudos linguísticos vêm apontando para uma multiplicida-
de de funções discursivo-pragmáticas desses usos, verificada em situa-
ções concretas de interação sociocomunicativa. Faz referência aos usos 
inovadores do diminutivo com o sufixo -íneo, como em ‘fofíneo’, ‘lindí-
neo’, relacionando-os ao terceiro eixo de ensino de gramática (variação 
e normas) no ensino do diminutivo.

Em Processos de formação de palavras abordados pela tradição, são 
descritos os principais mecanismos de formação de palavras, a sufixação 
e a prefixação, além de outros, que, embora em menor proporção, são 
pelo menos mencionados nos livros didáticos e nas gramáticas tradi-
cionais: a onomatopeia e a recomposição. No capítulo 6, Alex Jefferson 
Medeiros Fernandes da Silva focaliza o uso dos advérbios em -mente 
como elementos discursivos que marcam/assinalam o posicionamento 
do enunciador em relação ao que é dito no gênero artigo de opinião. 
Analisa os efeitos expressivos desencadeados por esse formativo, evi-
denciando sua produtividade na construção de textos opinativos, com 
o objetivo de fornecer subsídios teórico-metodológicos para um ensi-
no que valorize a capacidade dos alunos enquanto leitores conscientes 
e produtores de textos críticos. Logo após, Luiz Felipe da Silva Dur-
val fornece um caminho possível para tornar o ensino de processos 
morfológicos mais produtivos. Para tanto, ocupa-se de um processo já 
bem conhecido e abordado na escola: a prefixação. Partindo de aportes 



teóricos da área da morfologia, como Basílio (1989, 2014) e Gonçalves 
(2012; 2016), e de autores que se propuseram a pensar sobre ensino 
de Português, busca uma alternativa para construir uma proposta pe-
dagógica direcionada ao Ensino Médio que abarque o componente 
linguístico de maneira mais efetiva. Na sequência, Daví Lopes Franco 
apresenta uma proposta de abordagem das onomatopeias em sala de 
aula, visando ao ensino mais democrático e reflexivo desse fenômeno 
linguístico, como defende Vieira (2017). Para isso, analisa a visão dos 
gramáticos e morfólogos sobre o assunto e traz uma proposta de sequ-
ência didática, com a utilização de letras de funks. Para tanto, fornece 
uma série de sugestões de como abordar esse conteúdo na sala de aula, 
mais especificamente, numa turma de 1º ano do ensino médio. No ca-
pítulo 9, Tiago Vieira de Souza aborda o ensino da recomposição, dis-
cutindo a importância de abordar esse tópico nas aulas de gramática. 
Para tanto, evidencia que a recomposição é um processo de formação 
de palavras muito produtivo e observa que, através desse processo, os 
alunos podem interagir, descrever e fazer reflexões sobre dados que 
podem aparecer em suas rotinas linguísticas, gerando aproximação e 
interesse dos estudantes com o objeto de estudo analisado. Nesse con-
texto, descreve a recomposição sob uma perspectiva semântica e levan-
do em conta também o nível textual.

A penúltima parte da obra reúne trabalhos que giram em torno 
de processos pouco (ou quase nunca) abordados nos livros didáticos e/
ou nas gramáticas. Assim, Wallace Bezerra de Carvalho discute os pro-
blemas envolvendo os blends (‘portunhol’, ‘namorido’) em sala de aula e, 
em seguida, pensa formas e estratégias de se abordar o referido fenôme-
no, principalmente o tipo formado por entranhamento, em contextos 
escolares. Acreditando que o professor deve entender o estudante como 
cientista e, portanto, levar os estudos empreendidos na academia para 
dentro das escolas, adota o ensino de processos “marginais” de forma-
ção de palavras como uma exemplificação dessa possibilidade. Por sua 
vez, Vitória Benfica da Silva seleciona como objeto de estudo os ships, 
resultado da mistura dos nomes de um casal, expressando torcida por 
ele, como em ‘Brumar’, para ‘Bruna’ e ‘Neymar’, e ‘Jorena’, para ‘João’ e 



‘Lorena’. Como referencial teórico da perspectiva do ensino, usa o tra-
balho de Basso & Pires de Oliveira (2012), para quem é essencial que se 
desenvolva o caráter científico nos alunos. Como base para a descrição 
do cruzamento vocabular, parte principalmente dos trabalhos de Gon-
çalves (2016, 2019), que defendem a autonomia e a produtividade do 
processo. Fechando a unidade, Kleveland Cristian Barbosa dedica-se ao 
que os livros e gramáticas escolares convencionalizaram chamar de ne-
ologismo, novo item lexical que pode se originar de qualquer operação 
morfológica. Assim, demonstra que tal nomenclatura funciona como 
um “termo guarda-chuva” para diferentes subprocessos – como afixação, 
formação por splinter e combinação truncada – e tipos de morfologias 
(concatenativa e não concatenativa). Como desdobramentos desse ob-
jetivo geral, apresenta e comenta a experiência de ensino-aprendizagem 
desse conteúdo a partir de atividades linguísticas e epilinguísticas no 
ensino fundamental, propondo uma retomada de tal tema no ensino 
médio de modo a desconstruir a ideia de que as operações morfológicas 
se reduzem à sucessão linear de formativos.

Na unidade 6, chamada Novas unidades de análise morfológica, 
focalizamos um tipo morfológico que ainda não consta dos principais 
manuais de morfologia, mesmo os mais recentes: os splinters. Entendi-
dos como partes não morfêmicas que ganham estatuto morfológico por 
força do uso, tais unidades surgem de processos como o cruzamento e 
o encurtamento. Assim, Nahendi Almeida Mota introduz a temática 
sobre formação de palavras para turmas do Ensino Médio, sugerindo 
uma atividade em que splinters oriundos do universo virtual são analisa-
dos com o intuito de levar os alunos a observar a maneira com que esses 
elementos contribuem para a construção de sentido nos textos. Caio 
Mieiro Mendonça, por sua vez, dá continuidade às análises feitas por 
Mendonça (2019) em que se discutiu o estatuto do formativo cherno- na 
língua portuguesa a partir de um corpus de textos postados na rede social 
Twitter. Os objetivos dessa pesquisa são investigar as funções textuais do 
formativo e apresentar uma proposta de aplicação das análises realizadas 
ao ensino de Língua Portuguesa. Toma como base a morfologia não 



concatenativa e a linguística do texto para descrever o comportamento 
de splinters; quanto à proposta didática, a base teórica escolhida é com-
posta pelos textos de Vieira (2017) e de Ilari & Basso (2006).

Esperamos que esta obra sirva de inspiração para o desenvol-
vimento, na academia, de pesquisas que integrem morfologia e ensino. 
Além disso, ao elegermos uma edição que fornece acesso gratuito ao 
livro, temos a intenção de atingir o maior número possível de leitores 
que anseiam por levar para suas aulas conteúdos de morfologia mais 
atualizados e condizentes não apenas com os PCN, mas com as di-
retrizes traçadas por pesquisadores na área do ensino da língua, como 
os privilegiados no capítulo 1 e já aludidos aqui. Que a obra sirva de 
estímulo para a produção de mais material didático dessa natureza e 
encoraje os alunos de Letras e os professores de português a tratar de 
assuntos de gramática (em especial de morfologia) integrados ao texto, 
ressaltando suas especificidades semânticas e seu uso real em situações 
comunicativas diversas.

Carlos Alexandre Gonçalves
Professor Titular da UFRJ

Vítor de Moura Vivas
Professor do EBTT (D-IV) do IFRJ

Esta obra foi parcialmente financiada pelos seguintes órgãos:



Abstract

For some time, professors of Linguistics, undergraduate students and Portuguese 
language teachers have been resenting the lack of bibliographic material in which 
questions of morphology can be brought to the classroom in a more attractive, updated 
and thought-provoking way. Far from having the intention of filling this bibliographic 
gap, this work aims to present the reader with theoretical and methodological alternatives 
to deal with morphological issues in basic education (middle and fundamental levels). 
For this purpose, it brings together a set of approaches to the topics of Portuguese 
morphology aligned, on the one hand, with what is proposed in recent research in the 
area and, on the other hand, articulated with what the NCPs and Brazilian theorists in 
the field of teaching. 
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CAPÍTULO 1

SUBSÍDIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  
PARA O ENSINO DA MORFOLOGIA

Vítor de Moura VIVAS
Carlos Alexandre GONÇALVES

Ressaltamos, na Apresentação, que este livro foi organizado para 
levar o leitor a refletir sobre algumas das possibilidades de relacionar 
morfologia e ensino, explicitando diversas estratégias que o professor 
pode seguir no seu dia a dia em sala de aula. Neste capítulo, apresenta-
mos alguns aportes que julgamos necessários à articulação aqui focali-
zada, pois as propostas de intervenção feitas nos capítulos subsequentes 
se embasam em um, dois ou nos três principais pilares aqui defendidos: 
(a) o aluno como pesquisador (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 
2012); (b) o estudo de gramática como produção de sentido (FRAN-
CHI, 2006); (c) a defesa de três eixos para o ensino de português (VIEI-
RA, 2017). 

1. O aluno como pesquisador

O artigo de Basso & Pires de Oliveira (2012) é fundamental 
para pensarmos as aulas de português e, mais especificamente, o papel 
do ensino de gramática. Certamente, não é produtivo ao aluno deixar de 
aprender gramática ou aprender apenas como ferramenta necessária ao 
estudo do texto. Na escola, deve haver espaço para o ensino de leitura e 
produção textual, mas também é importante que se estude gramática. A 
questão que se coloca é a seguinte: como devemos proceder para atingir 
esse fim? Basso & Pires de Oliveira (2012, p. 23) defendem a importân-
cia do ensino de gramática na escola de modo científico: 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em boa medida, ex-
cluem a gramática, que só deve ser utilizada como instrumen-
to para o texto escrito. Essa não é apenas uma visão instru-
mental da gramática, mas também serve para reafirmar a 
gramática normativa, porque vê a gramática como pronta, 
intocável. Esse não é o espírito científico: o desafio é construir 
gramáticas para se apoderar da metalinguagem, aprendê-la 
e sabê-la.

Não podemos, na escola, deixar de abordar o estudo de gramáti-
ca nem mesmo estudar a gramática como pronta e acabada, tendo rele-
vância apenas como instrumento para o domínio da modalidade escrita 
da língua. Devemos estudar gramática como ciência. Basso & Pires de 
Oliveira (2012) evidenciam que não se costuma ensinar ciência nas es-
colas brasileiras. Para discutir esse assunto, utilizam a experiência de 
Feynman na década de 1950. Feynman, físico estrangeiro, prêmio Nobel 
de física em 1965, constata que não se ensina a física como ciência nas 
faculdades do Brasil; depois, verifica que, nas universidades de enge-
nharia, o mesmo ocorre. Há uma preocupação dos alunos em decorar 
conceitos e repeti-los para atingirem a aprovação. Da mesma forma, os 
professores ensinam conceitos, formas de parafrasear definições e co-
bram dos alunos, geralmente, a repetição dessas definições. Esse tipo 
de ensino baseado em repetição de conceitos ocorre na formação dos 
professores e também nas escolas.

Basso & Pires de Oliveira (2012) defendem que esse ensino ba-
seado na repetição e com um aluno pouco ativo no processo ocorre tam-
bém nas aulas de Língua Portuguesa de modo geral. Quando se estuda 
gramática, muitas vezes, os alunos aprendem nomes, repetem regras, 
geralmente, sem entendê-las de fato. Precisamos, como professores, de-
senvolver nos alunos uma postura ativa, produtora de conhecimento. 
Os alunos devem ter o prazer de aprender de fato e conseguir aplicar o 
conhecimento que aprendem a novas situações. 

Um dos aspectos percebidos por Feynman sobre o aluno brasilei-
ro é o medo de fazer pergunta durante as aulas. A percepção dos alunos 
para perguntas durante a aula é de perda de tempo; há um interesse de 
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captar o máximo de informações possíveis ditas pelo professor, para que, 
posteriormente, estes consigam acertar questões de prova. O objetivo, ao 
assistir às aulas e aprender novas definições, é conseguir uma boa nota 
posteriormente. Basso & Pires de Oliveira (2012, p. 20) defendem que 
devemos aprender ciência na escola e através do raciocínio científico:

a resposta de Feynman sobre as razões de se ensinar ciên-
cia não tem a ver com aplicabilidade. Por mais ingênua que 
possa parecer, sua resposta é que devemos ensinar ciência 
porque ciência é algo interessante, é algo curioso e somos in-
trinsecamente curiosos. Essa resposta – bastante romântica, 
de fato – apela para uma relação com o saber que tem muito 
de prazer, de satisfação e de êxtase – como diz o título de 
um seus livros The Pleasure of Finding Things Out (“O 
prazer de descobrir as coisas”).

O estudo da linguística, ao se abordar gramática na escola, au-
xilia no ensino de ciência inclusive em outras disciplinas. Basso & Pires 
de Oliveira (2012) citam um experimento de três anos de Maya Honda 
e Wayne O’Neil com alunos de 12 a 18 anos. Os autores do experimen-
to ensinaram argumentação e técnicas científicas a partir do ensino de 
linguística. Ao se estudar ciência através do ensino de gramática, não 
há custos financeiros, os dados estão sempre disponíveis e há inclusive 
evolução dos alunos no ensino de língua e em outras disciplinas, como 
física, matemática:

É interessante notar que os autores não trabalharam com os 
professores de inglês e/ou de literatura, mas sim com os profes-
sores de ciência, justamente com o intuito de também mostrar 
que há uma visão científica sobre a linguagem; eis aqui um 
gancho para projetos interdisciplinares (BASSO & PIRES 
DE OLIVEIRA, 2012, p. 28).

No artigo, também se afirma que é necessário estudar a moda-
lidade falada na escola no estudo de gramática. Entendemos que essa 
estratégia é muito importante e mostra como a gramática é uma ciência 
“viva”. É preciso apresentar a morfologia como ciência e devemos ensi-
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nar morfologia de modo prazeroso, fazendo com que o aluno raciocine 
de modo científico. Esses princípios constituem a base fundamental de 
diversos trabalhos deste livro.

Defendemos o estudo de morfologia na escola através de dados 
reais de uso em diferentes modalidades (escrita ou falada) e em registros 
mais ou menos formais. Considerar o aluno como sujeito do processo e a 
morfologia como ciência torna a aprendizagem mais produtiva e prazerosa:

Muito já se falou sobre não ensinar gramática, ensinar gra-
mática, ensinar texto, leitura, etc., mas pouco se falou sobre 
ensinar o quanto a linguagem humana é fascinante, complexa 
e divertida, e muito menos isso foi usado como um mote para 
arquitetar um ensino sobre língua. (BASSO & PIRES DE 
OLIVEIRA, 2012, p. 36)

Por exemplo, num estudo sobre flexão de gênero, o aluno pode 
ser incentivado a encontrar exemplos em que a forma do feminino ga-
nha significado autônomo, independente do masculino correspondente, 
funcionando, portanto, como palavra nova, como se vê em (01). Tam-
bém pode ser estimulado a observar que a relação masculino/feminino 
nem sempre está relacionada a uma oposição de sexos, fazendo-o a che-
gar a dados como em (02), a seguir:

(01) bruxa  (02) cesto – cesta
  porca   barco – barca
  magrela  jarro – jarra 
  pelada   ovo – ova
  periquita  mato – mata

Tal procedimento pode levar o aluno a refletir que nem sempre 
a flexão de gênero impõe oposição de sexos, sobretudo nos substantivos, 
e que pode estar a serviço da formação de palavras, pois, como observa 
Gonçalves (2007, p. 76), “não é raro encontrar usos figurados para nome-
ar seres ou eventos não por critérios objetivos, mas a partir de propriedades 
transferidas em termos associativos”.
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2. O estudo de gramática como produção de sentido 

Franchi (2006) apresenta, no seu texto, os seguintes aspectos 
fundamentais para o ensino de língua portuguesa: produção e compre-
ensão de texto; desenvolvimento da interação social na oralidade; co-
nhecimento e representação da realidade; eliminação de preconceitos e 
discriminações sociais na linguagem; ensino de tópicos gramaticais. O 
autor não nega a importância do pleno desenvolvimento das compe-
tências de leitura e produção textual: evidencia a relevância de o aluno 
aprender a se comunicar em diversos contextos atingindo as finalidades 
discursivas na interação, demonstra a necessidade do combate ao pre-
conceito linguístico, mas explicita que todos esses fatores não eliminam 
a importância do estudo de gramática. É um perigo eliminar ou relati-
vizar o estudo de gramática, e é uma ótima estratégia integrar a teoria 
linguística à prática pedagógica.

Com relação a como costuma ser o ensino de gramática nas escolas, 
o autor, assim como Basso & Pires de Oliveira (2012), afirma que é baseado 
em nomenclaturas e identificação de estruturas, mas ainda acrescenta que 
as definições dadas geralmente são inadequadas e mais atrapalham do que 
ajudam os alunos. Nas palavras do autor (FRANCHI, 2006, p. 65):

O professor deve saber o limite de aplicações assim definidas, 
para não generalizá-las a expressões e exemplos a que não se 
aplicam e que, incrivelmente, são os que prefere propor à aná-
lise (e provas) dos alunos, para testar seu conhecimento. 

Como exemplo dessas definições insuficientes, cita o conceito 
de substantivo como aquele que designa seres e também a definição de 
sujeito como aquele que pratica ação ou como termo sobre o qual se faz 
uma declaração. Não há um critério único, “mágico” para definir itens 
gramaticais. Mesmo assim, o professor não deve desistir da gramática 
por isso; pelo contrário, é necessário um bom conhecimento de gramáti-
ca e de linguística para lidar com os diversos dados e com aquilo que não 
é previsto por alguma definição. Certamente, a língua é maior do que a 
descrição que dela fazemos (ou tentamos fazer). 
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O autor evidencia a importância de entender o aluno como sujeito 
ativo do aprendizado e de explorar a criatividade no processo de aprendiza-
gem. Para defender essa visão, apresenta ideias de Piaget: “O aluno deve não 
deve ser passivo e recipiente, mas ativo e interferente: o conhecimento tem que resul-
tar de um processo de construção conduzido pelo sujeito”(FRANCHI, 2006,p.41). 
Assim, “interessa, e muito, levar os alunos a operar sobre a linguagem, rever e trans-
formar seus textos, perceber nesse trabalho a riqueza das formas linguísticas disponí-
veis para suas mais diversas opções” (FRANCHI, 2006, p. 63-64).

Expõe ainda a necessidade de articulação entre teoria linguística 
e prática pedagógica para o ensino de gramática. Os capítulos de análi-
se deste livro pautam-se nessa articulação explícita ou implicitamente. 
Defendemos ser fundamental pautar-se nas pesquisas em morfologia 
para efetivar práticas pedagógicas produtivas e interessantes aos alunos. 
Por exemplo, não há mais como insistir que as marcas morfológicas de 
grau expressam apenas aumento e diminuição de tamanho. As pesquisas 
linguísticas já defendem, pelo menos desde a década de 1970, que esses 
significados são os menos veiculados por afixos como -inho e -ão.

Para Franchi (2006), a gramática deve ser entendida como pro-
dutora de sentido; através de expedientes gramaticais, é possível realizar 
diversos recursos expressivos nas interações reais entre locutores. Deve-se 
estudar a variedade dos recursos estruturais expressivos, colocados à dis-
posição do locutor para a produção de sentido, como é o caso da gradação 
morfológica:

gramática é o estudo das condições linguísticas da significa-
ção. É uma resposta sistemática e, quanto possível, explícita, à 
questão fundamental a que já nos referimos neste texto... por 
que e como (e para quem e quando...) as expressões das línguas 
naturais significam tudo aquilo que significam! (FRAN-
CHI, 2006, p. 88)

Para efetivar um ensino de gramática como produção de sentido, 
centrada no aluno como sujeito ativo e criativo, o autor propõe o traba-
lho com atividades linguísticas, epilinguísticas, que devem ser trabalha-
das nas séries iniciais, e metalinguísticas, mais adequadas para as séries 
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finais na escola. A aplicação dessas atividades também é defendida por 
Vieira (2017), como vemos a seguir.

3. Três eixos para o ensino de português

A atividade linguística consiste no acesso a textos dos mais di-
versos gêneros pelos alunos; estes devem ler e compreender textos de 
diferentes modalidades, registros. Desde crianças, realizamos atividades 
linguísticas naturalmente por estarmos em contato linguístico. Quando 
desenvolvemos atividades linguísticas na escola, pretendemos “tornar 
operacional e ativo um sistema a que o aluno já teve acesso fora da escola, em 
suas atividades linguísticas comuns” (FRANCHI, 2006, p. 98). Na ati-
vidade epilinguística, há o objetivo de “de levar os alunos, desde cedo, a 
diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve, a operar sobre sua 
própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais de sua 
língua” (VIEIRA, 2017, p. 72). A atividade metaliguística é “um ‘tra-
balho inteligente de sistematização gramatical ’ (em um quadro intuitivo ou 
teórico) que permite descrever a linguagem a partir da observação do caráter 
sistemático das construções, repletas de significação” (VIEIRA, 2017, p. 72).

Fundamentando-se em Franchi (2006), Vieira (2017) afirma 
que a integração dessas três atividades no ensino de língua portuguesa 
permiteuma abordagem reflexiva de gramática. A autora é mais uma a 
defender a necessidade de estudar gramática na escola. A gramática é 
um dos eixos fundamentais à aprendizagem de língua; a esse eixo, so-
mam-se os eixos do texto e da variação linguística. Em outras palavras, 
no ensino de língua portuguesa, importa ensinar os fenômenos gramati-
cais de forma reflexiva (atividades linguísticas, epilinguísticas e metalin-
guísticas) – eixo 1 – visando às competências de produção/leitura – eixo 
2 –e abordando a variação no uso – eixo 3: “trata-se de focalizar fenôme-
nos linguísticos como: (i) elementos que permitem a abordagem reflexiva da 
gramática; (ii) recursos expressivos na construção do sentido do texto; e (iii) 
instâncias de manifestação de normas/variedades” (VIEIRA, 2017, p. 71).

A autora salienta que os PCN propõem o ensino de gramáti-
ca na escola, visto que cabe ao professor: “refletir sobre os fenômenos de 
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linguagem, particularmente os que tocam a questão de variação linguística, 
combatendo a estigmatização, discriminação e preconceitos relativos ao uso da 
língua” (BRASIL, 1998, p. 59). Além disso, é necessário “levar os alunos a 
pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apropriada-
mente às situações e aos propósitos definidos” (BRASIL, 1998, p. 19).

Como afirma Vieira (2017), nos PCN, a gramática tem o seu 
lugar preservado no ensino, por mais que seja como um instrumento: 
“o ensino de gramática não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas 
como um mecanismo para a mobilização de recursos úteis à implementação 
de outras competências, como a interativa e a textual” (BRASIL, 2000, p. 
78). Consideramos os objetivos previstos nos PCN, de desenvolver a 
capacidade discursiva do aluno e as competências de leitura/produção 
textual, como essenciais. O aluno deve aprender na escola a realizar os 
seus objetivos nas mais diversas situações, assim como deve reconhecer 
e interpretar, de forma ativa, textos de diversos gêneros. 

4. Síntese da proposta

O ensino de gramática auxilia no aperfeiçoamento dessas habili-
dades discursivas e textuais. Portanto, defendemos o pressuposto de que 
o professor de português não pode, de forma alguma, deixar de ensinar 
gramática na escola. 

Utilizando os aportes teóricos deste capítulo, consideramos que, 
sem o estudo de gramática, não só essas possibilidades instrumentais são 
prejudicadas, como também a capacidade de ser criativo e de raciocinar de 
modo científico. A gramática deve ser entendida como mais do que um 
instrumento nas aulas. Sendo assim, cabe ao professor, em conjunto com os 
alunos, propiciar uma aprendizagem efetiva, prazerosa e condizente com a 
realidade do uso linguístico nas suas amplas e diversas possibilidades.

Julgamos a proposta de Vieira (2017) sobre os três eixos do en-
sino de língua muito produtiva e necessária às aulas de português, visto 
que dá relevância aos diferentes pilares, ao mesmo tempo em que propõe 
a integração entre estes. Promover trabalhos em sala de aula com cada 
eixo e, posteriormente, realizar a integração destes faz com que o aluno 
desenvolva a sua competência linguística plenamente. Pode haver aulas de 
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gramática, de variação ou de leitura/produção textual, mas também deve o 
professor relacionar esses eixos em outros momentos/atividades.  A autora 
afirma o seguinte sobre o eixo da variação (VIEIRA, 2017, p. 77): 

Seja para cumprir os propósitos voltados mais propriamente ao 
componente gramatical (expressos em 3.1), seja para promover a 
capacidade de leitura e produção textual a partir dos expedientes 
linguísticos (como proposto em 3.2), é absolutamente necessário 
que as aulas de Língua Portuguesa propiciem reflexões sobre as 
estruturas que não são do conhecimento do aluno por motivo de 
não pertencerem à variedade que ele domina, que contém estru-
turas consideradas típicas da variedade popular (no sentido de 
pertencente a comunidades menos escolarizadas) e falada (pra-
ticada normalmente nos gêneros textuais da fala espontânea). 
Isso implica assumir que as construções gramaticais presentes nos 
materiais veiculados em meios escolares, principalmente na mo-
dalidade escrita, são muitas vezes desconhecidas dos alunos e, por 
isso, até ininteligíveis.

O aluno precisa ter acesso ao uso da língua em diversas varieda-
des para entender melhor o funcionamento dos expedientes gramaticais 
e para ler/escrever plenamente. Muitas vezes, não entende uma explica-
ção da gramática tradicional sobre uma determinada estrutura linguística, 
porque não a utiliza da forma que é ensinada. Também pode o aluno não 
compreender, parcial ou integralmente, um texto por desconhecimento 
de determinada variante linguística. Em outras palavras, o acesso ao eixo 
3 auxilia no desenvolvimento do eixo 1 e do eixo 2.  É muito importante 
que o professor trabalhe plenamente com cada eixo e este trabalho facilita 
a integração com os demais. Segundo Vieira (2017, p. 80):

o ensino de gramática como atividade reflexiva (Eixo 1), aliado 
ao desenvolvimento da competência comunicativa (Eixo 2), deve 
ser conjugado ao trabalho com variação linguística como condi-
ção, na maioria dos casos, para a promoção do letramento, seja no 
nível da recepção (leitura), seja no da criação (produção textual).

Quanto à gramática, é bastante relevante a visão da autora des-
te eixo como produção de sentido. Gramática não deve ser vista como 
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apenas formal, mas sempre como apresentando significado, intenção em 
nível micro ou macroestrutural; essa ideia também foi defendida por 
Franchi (2006). Defendemos a visão de que a morfologia deve ser en-
tendida desta forma. Como afirmam Vivas et al. (2019, p. 143): 

O professor precisa tentar explorar a morfologia no texto: é 
fundamental que se paute o ensino de morfologia, tendo em 
vista as habilidades de leitura e produção. Além disso, não se 
pode perder de vista que o aluno é um ser pensante que se co-
loca na sociedade em interações a todo o momento, posicionan-
do-se afetivamente, criticando, identificando-se com grupos. 
Tentar relacionar essas funções sociais e textuais é um desafio 
e está longe de ser simples; no entanto, certamente, é uma me-
todologia frutífera.

Muitas vezes, o desinteresse pela área advém do tratamento dos 
expedientes morfológicos como desprovidos de significado, ou seja, como 
recursos estritamente formais. Os capítulos de análise deste livro relacionam 
a morfologia à significação e buscam a sua relação com o texto.  Segundo 
Souza & Gonçalves (2018), ao ser criativo através de estratégias morfológi-
cas, o falante atende a necessidades comunicativas e textuais. Desse modo, 
revelam uma relação próxima entre os planos morfológico e textual: 

à medida que os desdobramentos atinentes à concepção de texto 
se ampliam, os escopos e as possibilidades de pesquisa envol-
vendo morfologia e texto (e outros níveis de organização da 
linguagem) também se expandem, o que, por sua vez, leva o 
pesquisador a superar obstáculos, pensar novas metodologias 
e novas interfaces de análise (SOUSA & GONÇALVES, 
2018, p. 184).

Com essas diretrizes em mente, damos suporte aos capítulos que 
se seguem, os quais irão retomar, ainda que menor grau, um dos artigos 
que resenhados, em função das propostas de intervenção em sala de 
aula. Para evitar redundâncias, as questões aqui discutidas não constam 
das análises, a menos que os autores reforcem um ou outro conceito que 
apresentamos neste capítulo.



UNIDADE 2

FLEXÃO E DERIVAÇÃO: DELIMITAÇÃO  
DE UNIDADES E EFEITOS DE SENTIDO
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CAPÍTULO 2

INTRODUZINDO FLEXÃO E  
DERIVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO

Rodrigo Pinto TIRADENTES

A morfologia é tradicionalmente dividida em dois ramos: a 
morfologia flexional (ou gramatical), que estuda as diferentes formas 
de uma mesma palavra; e a morfologia derivacional (ou lexical), que 
trata dos processos de formação de novas palavras. Tais ramos abran-
gem unidades que se diferenciam por muitos critérios; não só tendem a 
apresentar propriedades formais diferentes, como também, por exemplo, 
veiculam expressividade, emotividade ou argumentatividade em graus 
distintos (ou mesmo mínimo). Contudo, como demonstra Gonçalves 
(2011, 2019), ainda que haja diferenças centrais entre as duas, flexão e 
derivação não compõem categorias discretas, porque nenhum critério 
consegue separar claramente as unidades flexionais das derivacionais; 
vistos sob outro ângulo, tais critérios identificam polos de um continuum 
flexão-derivação.

Atentando-se para essa questão, o ensino de morfologia no 
Ensino Básico deve proporcionar ao aluno o reconhecimento dos dois 
grandes grupos morfológicos, mas também o questionamento sobre a 
distinção rígida entre eles. Nessa perspectiva, os critérios distintivos po-
dem ser aproveitados como parâmetros de análise caros à observação de 
todos os fenômenos morfológicos. E menos do que classificar um mor-
fema como flexional ou derivacional, esperamos que o estudante apren-
da a operar com esses parâmetros e a identificar os efeitos de sentido que 
as formas veiculam (ou podem veicular) em textos reais.

Nessa direção, as diferenças de cunho mais formal podem ser 
mais bem exploradas em sala de aula através do ensino de gramática 
teórica (nos termos de Travaglia, 1997) ou de linguística (na acepção 
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de Basso & Oliveira, 2012), com atividades que estimulem a prática e o 
raciocínio científicos, enquanto as diferenças de ordem mais semântica e 
textual podem ser bem tratadas através do ensino de gramática de uso e 
gramática reflexiva (TRAVAGLIA, 1997), com atividades que chamem 
atenção para a ocorrência e a expressividade de determinadas marcas 
morfológicas em determinados textos.

Neste texto, procuramos oferecer uma proposta de ensino de in-
trodução à morfologia, para uma turma de 1º ano do Ensino Médio, 
que abarque o conceito de morfema e os principais parâmetros de dife-
renciação entre flexão e derivação – descritos de acordo com Gonçalves 
(2011, 2019). A sequência de atividades de nossa proposta privilegia o 
estudo das flexões verbais, para que estas sejam cotejadas posteriormen-
te com exemplos típicos de morfemas derivacionais. A descrição das 
flexões verbais de modo-tempo-aspecto e número-pessoa é fundamen-
tada em Mattoso Camara Jr. (1970), Monteiro (1987), Laroca (2003) e 
Gonçalves (2019).

Como objetivo principal, buscamos demonstrar como a proposta 
de Basso & Oliveira (2012) pode ser aplicada para o ensino do reconhe-
cimento de unidades morfológicas e o estudo das diferenças entre flexão 
e derivação. De forma secundária, procuramos relacionar as atividades 
de gramática teórica a atividades de gramática reflexiva, observando a 
variação da realização de formas verbais por modalidade (oral e escri-
ta) e por norma (padrão, culta e popular), bem como visamos a propor 
pequenas alterações na metodologia proposta por Basso & Oliveira (op. 
cit.), de modo a conferir caráter menos discursivo e mais prático, laboral 
às atividades.

1. Flexão e derivação

A morfologia é uma das partes da gramática e, como tal, pode 
ser distinguida das demais. É sob esse esforço de singularização da mor-
fologia que se costuma defini-la como o estudo das formas das palavras 
em seus diferentes usos e construções. A ela competem, então, (a) a 
análise da estrutura interna das palavras em seus constituintes menores do-
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tados de expressão e conteúdo, chamados morfemas, (b) as diferentes funções 
dessas unidades e (c) os vários mecanismos responsáveis pela criação de novas 
unidades (GONÇALVES, 2019, p.14).

Por outro lado, a morfologia é um campo de estudo em constante 
relação com outros. Em grande medida, isso se deve mesmo à eleição 
do morfema como uma unidade de análise da morfologia, uma vez que, 
composto por forma e significado, sempre aponta para sua constituição 
fonológica e semântica. Além disso, os processos morfológicos muitas 
vezes estão relacionados a processos fonológicos, assim como as marcas 
flexionais se articulam com a sintaxe da língua. Portanto, estudar morfo-
logia implica observar também interferências e relações com outras áreas 
da gramática. 

Essa afirmação repercute de modo claro e especial no estudo da 
flexão e derivação. Ao longo do desenvolvimento da área da morfolo-
gia, diferentes características foram estabelecidas para divisar suas duas 
principais áreas: a morfologia flexional e a morfologia derivacional. Em 
essência, a primeira vertente diz respeito aos paradigmas de uma mesma 
palavra, que está submetida aos efeitos das categorias gramaticais (como 
gênero e número, por exemplo); logo, relaciona-se majoritariamente 
com a sintaxe, já que tais categorias pressupõem fenômenos de concor-
dância nominal ou verbal. Por sua vez, a segunda vertente concerne às 
relações entre paradigmas diferentes, isto é, entre palavras diferentes, 
em que de uma ou mais formas são criadas novas palavras; sua interface 
principal é, assim, com a semântica e o léxico, uma vez que nos processos 
formadores entram em jogo significados mais densos. A seguir, apresen-
tamos alguns critérios centrais para distinguir as morfologias flexional e 
derivacional demonstrados em Gonçalves (2011, 2019).

Talvez o critério principal para distinguir flexão de derivação seja 
a criação de novos vocábulos – característica esta típica da derivação. Por 
exemplo, desinências verbais de número-pessoa, como -m (na verdade, a 
nasalidade sobre a vogal final) e -mos em ‘cantam’ e ‘cantamos’, implicam 
declinações diferentes de um mesmo verbo, enquanto o sufixo agentivo 
-nte forma claramente palavras com carga semântica própria, como os 
substantivos ‘amante’ e ‘repetente’ (nem todo aquele que ama ou repete é 
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um amante ou um repetente; é necessário especificar a acepção do verbo 
‘amar’ ou ‘repetir’ que se está acessando ou o contexto de uso em que o 
substantivo ocorre).

Outros dois critérios centrais são também bastante citados: 
mudança da classe de palavras e generalidade. De um lado, a flexão é 
associada à manutenção da classe gramatical da palavra e ao preenchi-
mento estruturado e completo dos paradigmas; assim, ‘cantam’, ‘canta-
vas’, ‘cantaríamos’ são todos verbos e as mais diversas flexões verbais se 
aplicam ao tema canta-. De outro lado, a derivação pode mudar a classe 
de palavras e costuma compor paradigmas com lacunas; desse modo, o 
sufixo -mento forma substantivos a partir de verbos, como ‘adiamento’ e 
‘esquecimento’, mas não forma ‘traimento’, ‘inventimento’ ou ‘cassamen-
to’ (para ‘traição’, ‘invenção’ e ‘cassação’), porque não se aplica a todas as 
bases verbais.

São levantados também dois critérios de interesse sintático: a 
relevância sintática e a obrigatoriedade. O primeiro corresponde à ma-
nipulação de unidades morfológicas pela sintaxe; os morfemas flexio-
nais, uma vez que realizam categorias gramaticais e estabelecem relações 
sintáticas como concordância e regência, são impostos ou condicionados 
pela sintaxe, enquanto os derivacionais não são regidos por ela. Por sua 
vez, o segundo critério estipula que as marcas flexionais, porque reme-
tem a propriedades sintáticas, ocorrem com todas as palavras disponí-
veis na língua, em contraste às marcas derivacionais, que não são previ-
síveis pela sintaxe e, por isso, são opcionais, não ocorrendo com todas as 
palavras possíveis. A distinção se exemplifica novamente na comparação 
entre desinências de número-tempo e sufixos agentivos; aquelas veicu-
lam sentido gramatical; portanto, são relevantes sintaticamente e são 
obrigatórias para todos os verbos. Já estas veiculam sentido lexical; por-
tanto, não são regidas pela sintaxe e não obrigatoriamente todo verbo 
deve gerar um substantivo agentivo terminado em -nte.

Há critérios ainda de natureza semântica: a estabilidade semântica 
e a expressividade. Segundo tais critérios, a flexão é mais estável do que a 
derivação, porque o sentido dos afixos flexionais varia muito pouco, é mais 
regular, enquanto a derivação costuma ser mais expressiva que a flexão, 
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porque exprime uma impressão ou um posicionamento do falante sobre 
algo ou alguém. Assim, por exemplo, a marca de modo-tempo-aspecto -va 
expressa um tempo pretérito e  aspecto durativo e imperfectivo, mas difi-
cilmente apresenta expressividade ou avaliação do falante; já a forma -eiro 
pode expressar diferentes sentidos, como profissão (em ‘sapateiro’, ‘padeiro’), 
local (em ‘galinheiro’, ‘viveiro’) e árvores frutíferas (em ‘cajueiro’, ‘abacateiro’) 
e, muitas vezes, veicula noção pejorativa (como na distinção feita por alguns 
entre em ‘motoqueiro’ e ‘motociclista’, ‘blogueiro’ e ‘bloguista’).

Destacamos, por fim, um critério fonológico: a mudança do 
acento da base. Afixos flexionais não portam acento, são átonos, logo 
não modificam o acento da base; por outro lado, afixos derivacionais 
portam acento, são tônicos, logo desacentuam a base. Exemplos desse 
fato são o acréscimo da desinência nominal de número em ‘aluno/alu-
nos’, ‘urubu/urubus’ e o acréscimo do sufixo -eiro em ‘sapato/sapateiro’, 
‘caju/cajueiro’; apenas o segundo interfere no acento original.

Todas essas diferenças, contudo, não devem ser tomadas de for-
ma rígida, porque flexão e derivação não formam categorias discretas. 
Gonçalves (2011, 2019), ao elencar os mais variados critérios, comprova 
que nenhum escapa a exceções (mais ou menos numerosas) e esclarece 
que, se podem diferenciar flexão de derivação, vistos sob outras pers-
pectivas, podem mesmo aproximá-las. Além disso, há elementos que, 
seguindo os critérios, se enquadram ora como flexão, ora como deriva-
ção. Assim, o autor assume a interpretação de Bybee (1985) de que as 
morfologias flexional e derivacional formariam, em melhor análise, um 
único processo, de natureza gradiente; e as diferentes operações morfo-
lógicas estariam dispostas ao longo de uma escala, cujos extremos seriam, na 
verdade, apenas protótipos (GONÇALVES, 2019, p. 91).

Ilustramos a seguir alguns contraexemplos para os três primei-
ros critérios apresentados neste texto. Embora a flexão esteja associa-
da à produção de formas de uma mesma palavra e à preservação da 
classe gramatical, alguns exemplos demonstram o contrário. Como bem 
observam Gonçalves (2011) e Vivas (2016), o acréscimo da marca de 
particípio -do, uma categoria tipicamente gramatical, resulta em formas 
que podem ser interpretadas não só como verbos, mas também como 
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adjetivos ou substantivos (observe a palavra ‘salgado’ nas frases ‘Ele tinha 
salgado o feijão’, ‘Ele vende peixe salgado’ e ‘Ele comprou um salgado 
na lanchonete’). O mesmo ocorre com a desinência de gênero feminino, 
que, através de lexicalização, pode compor palavras novas (ou minima-
mente acepções específicas), como em ‘pelada’ (“jogo de futebol”), ‘do-
méstica’ (“empregada”) e ‘loura’ (“cerveja”). Por outro lado, muitos prefi-
xos, como -des, em ‘desaparecer’ e ‘desfazer’, embora sejam reconhecidos 
como derivacionais, não mudam a classe da palavra. Sufixos como -ada, 
em ‘bananada’ e ‘papelada’, também não mudam a classe.

Quanto à generalidade, que relaciona a flexão e a derivação res-
pectivamente à completude e incompletude dos paradigmas, também se 
observam exceções. No campo da flexão, podem ser recordados os ver-
bos defectivos, para os quais nem todos os morfemas de número-pessoa 
se aplicam, como os itens ‘chover’ (‘?eu chovo’, ‘?nós chovemos’), ‘colorir’ 
(‘?eu coloro’) e ‘feder’ (‘?eu fedo’). Já no campo da derivação, podem ser 
citados alguns sufixos que se combinam com um número muito vasto 
de palavras e que, então, são muito genéricos, como o -mente em ‘linda-
mente’, ‘somente’, ‘cariocamente’ e até mesmo ‘derrepentemente’.

Portanto, observamos que há comportamentos diferentes entre os 
afixos, mas não é possível utilizar tais características para distingui-los es-
tritamente em dois grupos. Comportamentos como criação de formas de 
uma mesma palavra, manutenção da classe gramatical e alta generalida-
de são mais associados à flexão, enquanto formação de palavras diferentes, 
mudança de classe gramatical e baixa generalidade são mais relacionadas à 
derivação. E os elementos podem variar em aproximar-se mais de um polo 
prototípico ou estabelecer-se no meio do caminho entre os dois polos. 

O ensino de morfologia na escola deve atentar-se para essa gra-
diência entre flexão e derivação, assim como deve estar consciente de 
que a delimitação clara de morfemas segue uma análise concatenativa 
(ou aglunativa), em que se identificam formas bem definidas que são 
encadeadas linearmente e por adição. Uma técnica muito utilizada em 
análises concatenativas é a comutação, que parte de embasamento teó-
rico estruturalista. Na morfologia, esse método compara palavras com 
semelhanças formais e identifica segmentos menores que carregam sig-
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nificado próprio; em outras palavras, observa se semelhanças e diferenças 
formais correspondem, também, a semelhanças e diferenças na significação 
dos termos em contraste (GONÇALVES, 2019, p. 36). Assim, identifica 
morfemas, que, de acordo com Fábregas & Scalise (2012), devem ser 
(i) isoláveis, separados do resto da palavra; (ii) contrastivos, passíveis de 
substituição por outros morfemas; (iii) recorrentes, não restritos a uma 
única palavra; e (iv) com significado, associados a um sentido específico. 

Particularmente para as flexões verbais de primeira conjugação, que 
interessam mais à nossa proposta de atividades, observamos que a análise 
por comutação produz um resultado consistente, que é igualmente alcan-
çado por diferentes autores, como Mattoso Camara Jr. (1970), Monteiro 
(1987), Laroca (2003) e Gonçalves (2019) – este último retoma a análise de 
Koch e Souza e Silva (1983). Em geral, os verbos seguem a ordem: radical + 
vogal temática + desinência modo-tempo-aspectual (DMTA) + desinência 
número-pessoal (DNP); e em determinados contextos, como o presente 
do indicativo e a primeira pessoa do singular (doravante P1), as marcas 
de MTA e NP são identificadas como morfemas zero, que, embora não 
tenham expressão formal, apresentam função de oposição.

Ainda assim, há divergências entre os autores, embora sejam 
poucas. A vogal temática nas formas de presente do subjuntivo e de P1 
do presente do indicativo evidentemente não é pronunciada, como se 
observa na comparação entre ‘cantaremos’ e ‘cantemos’, e entre ‘cantam’ 
e ‘canto’ – em que somente ‘cantaremos’ e ‘cantam’ apresentam a unidade 
-a. Ocorrem nesses contextos processos fonológicos em que a vogal te-
mática é apagada pelo contato com a flexão de MTA ou de NP, de modo 
que Laroca e Gonçalves propõem que a vogal está presente em algum 
nível de representação morfológica, mas é suprimida na realização. Mat-
toso Camara e Monteiro, por outro lado, embora reconheçam a supres-
são fonológica, compreendem que nesses contextos a vogal temática é 
um morfema zero (ou melhor, um alomorfe zero). 

A flexão de MTA no futuro do subjuntivo também não é unâni-
me. Mattoso Camara e Monteiro propõem que haja alomorfia entre -r 
e -re, justificando a presença da vogal em razão do contexto fonológico 
e preferindo manter o grupo das marcas de NP mais regular. Laroca e 
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Gonçalves, por seu turno, estipulam um único alomorfe -r, conceden-
do uniformidade à marca de MTA, mas acrescendo maior variância às 
marcas de NP de P2 e P6 (segunda pessoa do singular e terceira pessoa 
do plural).

Além disso, Monteiro é o único a chamar a atenção para o fato de 
que a flexão de NP em P3 do pretérito perfeito do indicativo é pronun-
ciada muitas vezes não como -u, mas como zero; escreve-se ‘cantou’, mas 
se pode pronunciar ‘cantô’. Dessa maneira, esta NP poderia ser melhor 
descrita como um alomorfe zero. Tais divergências não comprometem a 
análise por comutação, mas precisam ser consideradas durante a análise.

Dessa forma, observamos que continua válida a definição de 
morfologia apresentada inicialmente como o estudo das formas das pa-
lavras em seus diferentes usos e construções, mas também entendemos 
que essa parte da gramática não pode ser analisada totalmente em se-
parado das demais. A distinção nítida entre flexão e derivação pode ser 
mais bem entendida como uma escala entre dois protótipos, em que 
as marcas verbais de MTA e NP são bons exemplos de flexão. Por fim, 
destacamos que há grande consenso sobre a delimitação dos morfemas 
envolvidos no quadro das formas verbais.

2. Ensino de gramática

Ensinar flexão e derivação na escola implica demonstrar que a 
morfologia divide os afixos em dois grandes grupos, de acordo com ca-
racterísticas formais, semânticas e discursivas. A categorização dos ele-
mentos linguísticos é um movimento de análise puramente teórico, mas 
a apresentação das características, sobretudo as semânticas e discursivas, 
pressupõe uma atividade reflexiva sobre a linguagem. Desse modo, o en-
sino de flexão e derivação propicia atividades tanto de gramática teórica 
quanto de gramática reflexiva (TRAVAGLIA, 1997).

Mas, para que seja proveitoso, o ensino de gramática deve ser 
interessante e significativo para o aluno. Uma proposta nesse sentido é a 
de Vieira (2017), que, como visto no capítulo 1, estabelece três eixos de 
aplicação do ensino de gramática: (i) a abordagem reflexiva de fenôme-
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nos linguísticos; (ii) o estudo da construção de sentido no texto; e (iii) o 
tratamento da variação. Ao relacionar os eixos uns aos outros, o estudo 
do reconhecimento das formas linguísticas ganha objetivo explícito de 
fazer com que o aluno observe os efeitos de sentido e os contextos de 
uso das mais variadas estruturas linguísticas nos diversos gêneros textu-
ais, o que lhe possibilita se comunicar com melhor adequação à situação 
comunicativa e com maior destreza e domínio da língua.

Em outra direção, Basso & Oliveira (2012) advogam por um 
ensino de metalinguagem que proporcione ao estudante o desenvolvi-
mento do raciocínio crítico e do pensamento científico sobre os objetos 
do mundo. Procurando conduzir os estudantes ao conhecimento (e não 
à memorização de informações), os autores apostam no estudo das regu-
laridades e restrições dos fenômenos linguísticos e sugerem uma meto-
dologia dividida nas seguintes etapas: obtenção e observação de dados, 
formulação de hipóteses, testagem (com refutação e comprovação) das 
hipóteses e a elaboração de conclusões claras e sucintas. Quarezemin 
(2017), adotando essa proposta, ressalta as vantagens de assim “resgatar 
a autoconfiança linguística do aluno” (p. 74), “manter o fascínio pela língua, 
[e] despertar a curiosidade do aluno” (p.75).

Assim, encontramos duas motivações possíveis para o aluno: o 
trabalho com leitura e produção de textos reais e a metodologia indutiva 
que demanda participação de um sujeito ativo. De ambas as formas, o 
ensino pode ser significativo ao estudante – em sua realidade presente e 
futura. Neste trabalho, consideramos que as duas abordagens são comple-
mentares e possibilitam a plena realização das aulas de língua portuguesa. 

3. Proposta de ensino 

De tal modo embasados, oferecemos a seguir uma proposta de 
ensino de introdução à morfologia que possibilite a aquisição de conhe-
cimento sobre (i) os objetos de estudo da morfologia; (ii) o conceito de 
morfema; (iii) a técnica de comutação; e (iv) as diferenças principais 
entre flexão e derivação. Adicionalmente, também é recordado o quadro 
das declinações verbais para a primeira conjugação e são apresentadas e 
discutidas as flexões de MTA e NP no português brasileiro (PB). 
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Consideramos que uma aula introdutória de morfologia para uma 
turma de Ensino Médio consista na delimitação dessa área da gramática 
(seu objeto de estudo e seus interesses e métodos de análise) e na identifi-
cação das propriedades linguísticas que lhe são relevantes. O aluno precisa 
aprender – especificamente para quando estamos estudando morfologia – 
quais fenômenos linguísticos observamos, quais elementos linguísticos bus-
camos depreender, para quais propriedades nos atentamos diante do mate-
rial linguístico disponível e quais técnicas utilizamos. Provavelmente nessa 
fase da educação formal, o estudante já conhece a morfologia e o conceito 
de morfema, mas, ainda assim, muito provavelmente também, falta a ele o 
desenvolvimento da habilidade de reconhecer morfemas e a aprendizagem 
sobre os parâmetros de análise para o estudo da flexão e derivação.

Não custa reforçar que o importante não é que o aluno saiba 
classificar elementos ou mesmo segmentar palavras, mas reconhecer ele-
mentos morfológicos para com eles operar de modo eficiente em situ-
ações comunicativas. Dessa forma, como Vieira (2017) esclarece, a me-
talinguagem não fica restrita a si mesma. Para tanto, investimos nossos 
esforços em atividades que permitem aos alunos experimentar as pos-
sibilidades da língua (tanto de uso quanto de funcionamento interno). 

Sob essa ótica, a divisão escalar da morfologia em flexão e deri-
vação deve ser explorada quanto às diferentes funções a que ela se presta 
(formação de novas palavras, mudança de classe da palavra, expressão de 
ponto de vista do falante, marcação de concordância nominal ou verbal) 
e à abrangência dos morfemas no sistema linguístico (generalidade de 
aplicação e estabilidade semântica). Esse conjunto de seis parâmetros é 
suficiente para o tratamento das duas “morfologias” e propicia em maior 
grau atividades epilinguísticas para diferentes morfemas.

Em verdade, os parâmetros acima seguem a proposta de Vivas et 
al. (2019) de estipular um número pequeno e preciso de critérios para 
estudar flexão e derivação (com o acréscimo apenas da relevância sintá-
tica e da generalidade). Tal apelo consta também de Vivas et al. (2017), 
que consideram a falta de hierarquia entre critérios de análise linguísti-
ca um grave problema no ensino de morfologia. Os autores demarcam 
também outros problemas que são recorrentes nesse ensino: o tradi-
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cionalismo (com aprendizado fundamentado em memorização e exem-
plos descontextualizados), a negligência com o sentido ou função dos 
morfemas (enfocando apenas a forma), a não correlação da morfologia 
com outras áreas da gramática, a ausência de problematização sobre as 
categorias morfológicas (como flexão e derivação, por exemplo), a falta 
de relação com o texto, dentre outros.

Procurando não incorrer nesses problemas e mirando um ensi-
no significativo, estabelecemos como objetivo principal do nosso plane-
jamento construir conhecimento relativo ao reconhecimento de mor-
femas e à identificação das principais características que diferenciam 
flexão de derivação, com base no método científico proposto por Basso 
& Oliveira (2012). Para concretizar esse objetivo e trabalhar com os 
três eixos definidos por Vieira (2017), propomos atividades acerca das 
flexões verbais de MTA e NP. Assim, temos elementos linguísticos para 
observar sua contribuição na construção de textos e para investigar fe-
nômenos variáveis. Visamos, por fim, mas não com menor importância, 
dar seguimento ao trabalho de leitura, interpretação e produção textual.  

A escolha pelas flexões de MTA e NP se dá por diferentes mo-
tivos. Primeiramente, constituem exemplos mais prototípicos de flexão, 
com poucas exceções, como os casos de defectividade já apresentados; 
em geral, não formam novas palavras, não mudam a classe gramatical, 
são altamente genéricas do ponto de vista do significado, são relevantes 
sintaticamente, não expressam posicionamento do falante e são estáveis 
semanticamente. Em segundo lugar, compõem um quadro bem rico, 
com formas de MTA para cada tempo e modo, e com alomorfias tanto 
para MTA e NP. Por último, as conjugações verbais são estudadas na 
escola desde as séries iniciais e, por isso, já são bem conhecidas pelos 
alunos (ainda que não as saibam utilizar ou tenham dificuldade de com-
preendê-las, como ocorre com as formas de P5, por exemplo).

A proposta é constituída pelas seguintes etapas, que se sucedem 
nesta ordem: (i) leitura e interpretação de texto; (ii) atividade de comu-
tação; (iii) atividades de gramática relativas à variação e aos textos; (iv) 
atividade de flexão e derivação; e (v) produção textual. Dispomos maior 
atenção para as etapas (ii) e (iv), porque como nosso espaço é curto pri-
vilegiamos as tarefas menos usuais dentro do planejamento.
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Os textos selecionados são o conto “Pai e filho, filho e pai”, de 
Moacyr Scliar, em livro homônimo lançado em 2002, e o vídeo “Ser pai 
de verdade”, do canal do Youtube Ter.a.pia, publicado em 28 de fevereiro 
de 2019, com duração de oito minutos, em que o entrevistado, identifi-
cado como Fellipe, conta um relato de experiência.

A sequência começa com a leitura do conto e a exibição do ví-
deo, que também pode ser transcrito pelo professor e entregue aos estu-
dantes da turma. Duas características aproximam os textos: de um lado, 
a maioria de sequências narrativas, de outro, a temática da paternidade, 
mais especificamente a dificuldade de assumir a paternidade diante de 
situações inesperadas ou conflitantes. Então, as atividades de interpre-
tação podem explorar sobretudo dois aspectos: os títulos (por exemplo, 
observar os efeitos de sentido gerados pela alternância na ordem das pa-
lavras pai e filho ou procurar respostas para o que é “ser pai de verdade”) 
e as semelhanças e diferenças de enredo (observar que ambos os pais 
lidam com uma paternidade inesperada, com a dificuldade de assumir 
a paternidade e com o preconceito da sociedade e comparar como cada 
personagem assume seu papel de pai e como é o relacionamento entre 
pai e filho(s) em cada texto). Podem ser feitas ainda atividades para con-
trastar características da oralidade e da escrita.

Após os alunos terem se debruçado sobre os textos, torna-se 
possível passar para o segundo momento, em que é elaborada uma ativi-
dade de identificação por comutação dos morfemas de MTA e NP que 
se aplicam aos verbos de primeira conjugação. Essa atividade segue a 
sequência metodológica sugerida por Basso & Oliveira (2012), com pe-
quenas exceções: os dados não são unicamente formulados pelos alunos, 
mas também retirados de textos (no caso, o conto e o vídeo) e o processo 
de formulação e testagem de hipóteses não é exatamente conduzido por 
comandos orais, mas sim, em maior parte, guiado por atividades de teor 
mais prático (em outras palavras, não é pedido que o aluno reflita sobre 
algo, mas é proposta uma tarefa que o leva necessariamente à reflexão). 
Consideramos que, com essa modificação, a atividade se torna mais ob-
jetiva para os alunos e dispende menos tempo de aula, podendo até mes-
mo ser realizada em casa. Além disso, seu status de desafio é reforçado 
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(embora inerente) e o aluno pode se sentir na prática “construindo uma 
gramática”, ou ao menos parte dela. As consequências positivas desse 
último quesito são elucidadas por Quarezemin (2017, p. 81): 

Quando o aluno é chamado para resolver problemas, torna-se 
um elemento ativo do processo de ensino e aprendizagem. A 
construção de gramáticas muitas vezes coloca o aluno em con-
fronto com uma situação problemática, despertando a curio-
sidade desse aluno a ponto de tentar resolvê-la. É como se o 
aluno estivesse diante de um quebra-cabeça sobre o funciona-
mento da sua própria língua. 

Aqui apresentamos a atividade em etapas, as quais chamaremos 
de tarefas. A cada tarefa, o aluno é convidado a solucionar partes dife-
rentes e complementares do desafio, sem que necessariamente todas as 
dúvidas sejam sanadas naquele momento. Embora possam ser realizadas 
preferencialmente com intervenção mínima do professor, este também 
pode, se assim desejar, conduzir as tarefas parcial ou totalmente. Ade-
mais, recomendamos que os alunos as realizem em grupos.

A primeira tarefa consiste no preenchimento do Quadro 1, em 
que são dispostos verbos das três conjugações em suas formas nominais 
(todos os exemplos retirados dos textos). Os alunos são convidados a 
preencher as lacunas, a observar as semelhanças entre as palavras e a 
segmentá-las em partes menores.

Negar Entender Refletir

Brincar Conseguir

Morar Assumir

Ajudar Transferir

Olhando Crescendo Assumindo

Morando Aprendendo Dormindo

Pressionado Morrido

Ajudado

Virado
Quadro 1 – Formas nominais de verbos das três conjugações (tarefa 1)
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Supomos que os alunos observem (ou recordem) a existência de 
três conjugações e de três formas (infinitivo, gerúndio e particípio), mas 
que tenham dificuldade de separar a vogal temática do radical. Após as 
tentativas dos alunos, o professor pode retomar a atenção para si, expli-
citar a técnica da comutação, apresentar o conceito de morfema e indi-
car a existência da vogal temática. É importante também que demonstre 
os quatro princípios da comutação: isolabilidade, contrastividade, recor-
rência e significado, os quais são relevantes para a identificação da vogal 
temática. Por exemplo, poderíamos estipular os morfemas de gerúndio 
-ando, -endo e -indo, mas estes ainda não seriam maximamente isoláveis 
e também seriam menos contrastivos do que a hipótese (canônica) de 
uma única marca de gerúndio: -ndo. 

Passa-se, então, para a segunda tarefa, em que o professor revela 
o verdadeiro desafio: completar o quadro das formas de indicativo e 
subjuntivo da primeira conjugação, segmentando-as em morfemas. O 
Quadro 2 é entregue aos alunos (em proporções nitidamente maiores), 
que será gradativamente preenchida. Os alunos já conseguem dividir o 
tema em radical e vogal temática, mas agora precisam observar que o 
restante das palavras é composto por marcas de MTA e NP, estritamen-
te nessa ordem. 

Indicativo

Pre-sente Pretérito 
Perfeito

Pretérito 
Imperfeito

Pretérito 
mais-que-
perfeito

Futuro do 
Presente

Futuro do 
Pretérito

P1

P2

P3

P4

P5

P6
Quadro 2a – Quadro-desafio (tarefa 2)
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Subjuntivo

Presente Pretérito Futuro

P1

P2

P3

P4

P5

P6
Quadro 2b – Quadro-desafio (tarefa 2)

A terceira tarefa segue com o estudo do tempo pretérito do sub-
juntivo. Como não houve nenhuma ocorrência no texto, os alunos são 
convidados a formular exemplos. Depois, precisam fazer comutações 
para identificar os morfemas presentes nesse paradigma específico. É 
esperado que surjam duas hipóteses, apresentadas nos quadros 3a e 3b. 
Embora o segundo siga mais corretamente os princípios da comutação, 
o primeiro deixa menos lacunas (que aqui serão representadas sempre 
por pontos de interrogação) por parecer melhor aos alunos.

Pretérito do Subjuntivo

P1 fal a ss e

P2 fal a ss es

P3 fal a ss e

P4 fal á ss emos

P5 fal á ss eis

P6 fal a ss em

Quadro 3a – Hipótese alternativa (tarefa 3)
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Pretérito do Subjuntivo

P1 fal a sse ?

P2 fal a sse s

P3 fal a sse ?

P4 fal á sse mos

P5 fal á sse is

P6 fal a sse m

Quadro 3b – Hipótese canônica (tarefa 3)

Para dirimir essa dúvida, o professor introduz um novo tempo. 
Agora são distribuídas as formas do pretérito imperfeito do indicativo 
que ocorreram nos textos; adicionalmente, os alunos precisam formular 
exemplos para as formas que não ocorreram (nomeadamente, as formas 
de P2 e P5). Então, os alunos podem segmentar as formas do pretérito 
imperfeito. É esperado que observem que os morfemas de NP deste 
segundo tempo não podem ser os mesmos indicados na Quadro 3a, sob 
pena de comporem palavras inexistentes como ‘*falavaemos’ ou ‘*falave-
mos’. Surgem novamente duas hipóteses semelhantes, apresentadas Nos 
Quadros 4a e 4b. Porém, agora os alunos podem comutar as formas ‘fa-
lávamos’ e ‘falássemos’, ‘falavas’ e ‘falasses’ e identificar com mais precisão 
as marcas de MTA e NP.

Pretérito Imperfeito do Indicativo

P1 fal a v a

P2 fal a v as

P3 fal a v a

P4 fal á v amos

P5 fal á v eis

P6 fal a v am

Quadro 4a – Hipótese alternativa (tarefa 4)
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Pretérito Imperfeito do Indicativo

P1 fal a va ?

P2 fal a va s

P3 fal a va ?

P4 fal a va mos

P5 fal a va is

P6 fal a va m

Quadro 4b – Hipótese canônica (tarefa 4)

Ainda assim, as lacunas presentes na hipótese canônica podem 
incomodar aos alunos. É momento de apresentar um novo tempo: o 
presente do indicativo. Mais uma vez os alunos observam os dados do 
texto, formulam exemplos para os não ocorridos e realizam as comuta-
ções. A hipótese de que as marcas de NP sejam as descritas em 3a e 4a 
novamente resultam em palavras inexistentes e a melhor hipótese que 
resta é que as marcas sejam aquelas obtidas em 3b e 4b. As marcas de 
MTA para os dois primeiros tempos analisados são, portanto, -sse e -va. 
Desse modo, a comutação com o presente do indicativo terá ajudado a 
refutar as hipóteses inconsistentes. Por outro lado, novas dúvidas surgi-
rão: as formas nesse tempo só apresentam três unidades? O que aconte-
ce com a vogal temática nas formas de P1 e P3? Por que a forma de P1 
termina em -o?
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Com a ajuda do professor, os alunos podem notar que as marcas 
de MTA e NP atingem significados distintos e específicos; logo, se al-
guma marca tem que expressar noção de presente, talvez seja mais ade-
quado denotar a sua ausência. Outro fato é que essa ausência deve ser 
representada entre a vogal temática e a marca de NP, porque esta parece 
ser a ordem no PB. Além disso, faz mais sentido que a unidade -a em P3 
seja vogal temática do que marca de NP, porque recorrentemente essa 
forma é usada como vogal temática e recorrentemente a flexão de NP 
tende a ser uma ausência (um zero). Ao final, resta apenas a dúvida sobre 
a marca -o na forma de P1, que gera as hipóteses 5a e 5b.

Presente do Indicativo

P1 fal o ? ?

P2 fal a ? s

P3 fal a ? ?

P4 fal a ? mos

P5 fal a ? is

P6 fal a ? m

Quadro 5a – Hipótese alternativa (tarefa 5)

Presente do Indicativo

P1 fal ? ? o

P2 fal a ? s

P3 fal a ? ?

P4 fal a ? mos

P5 fal a ? is

P6 fal a ? m

Quadro 5b – Hipótese canônica (tarefa 5)

Essa dúvida final é mais complexa e dificilmente será solucio-
nada durante a atividade. Contudo, isto não constitui um defeito, por-
que o objetivo principal de levar os alunos a elaborar e testar hipóteses 
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foi alcançado. As dúvidas e as hipóteses alternativas são bem-vindas e 
mesmo desejadas que apareçam, porque indicam que os alunos estejam 
analisando e refletindo sobre os dados. 

Logo após, o professor pode apresentar as tarefas seguintes, pros-
seguindo primeiro com os tempos pretérito mais-que-perfeito e futuro 
do pretérito (que não trarão dificuldades) e depois com os demais. Cer-
tamente, mais dúvidas aparecerão, como, por exemplo, a marca de MTA 
no futuro do subjuntivo. Ao final de todas as tarefas, os grupos de alunos 
podem compartilhar seus resultados finais (o preenchimento do quadro-
-desafio) e expressar suas dúvidas. O professor, por sua vez, pode explorar 
as análises alternativas que, por ventura, os alunos formulem, apresentar a 
análise canônica, presente nos manuais de morfologia, e indicar os pontos 
de discussão teórica que inquietam até mesmo os linguistas.

Terminada essa atividade, pode-se passar para o terceiro momento, 
cujo objetivo é investigar o uso das flexões estudadas no PB. Nessa etapa, 
o professor pode perguntar aos alunos quais formas verbais presentes na 
atividade anterior lhe soaram “anômalas” e começar uma análise a partir daí. 
Algumas questões interessantes seriam: por que algumas formas são “estra-
nhas”? Elas ocorreram nos textos? Nós as usamos no dia-a-dia? Alguém as 
fala ou as escreve no Brasil? Para muitas formas, a resposta será negativa. 

Outro direcionamento é contrastar as formas que ocorreram 
só no conto ou só no vídeo. Por exemplo, as marcas morfológicas de 
pretérito mais-que-perfeito e de futuro do presente só aparecem no 
conto, enquanto a estratégia sintática para o futuro do presente só 
consta no vídeo; além disso, no vídeo,o informante alterna as marcas 
morfológicas para realização de P4 (exemplo, ‘nós começamos’, ‘a gen-
te começou’) e utiliza a flexão de NP de P3 para realização das formas 
de P2 (exemplo, ‘cê arrumaØ’, no lugar de ‘tu arrumas’). O professor 
pode questionar: o que essa distribuição pode revelar ou sugerir sobre 
as diferenças entre fala e escrita no quadro flexional do PB. Ao final, 
junto aos estudantes, pode construir um quadro flexional atualizado, 
descrevendo as formas verdadeiramente usadas pelos alunos (segmen-
tando-as ou não em morfemas).
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Uma terceira opção igualmente relevante seria observar os mo-
dos, tempos e pessoas do discurso que mais ocorrem nos textos. Em 
ambos os textos há maior ocorrência do modo indicativo e dos tempos 
presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, o que se justifica pela 
presença marcante de sequências narrativas (que, no contexto, contam 
fatos do passado e hábitos do momento presente). Por outro lado, as 
formas mais usadas no conto são as de P3 e P6, enquanto no vídeo são 
as de P1 e P4, refletindo diretamente a diferença de narrador (narrador-
-observador no conto e narrador-personagem no vídeo). Por fim, tam-
bém se pode relacionar a tipologia aos dois gêneros textuais, cotejando 
diferenças e semelhanças.

Após o segundo e terceiro momento, consideramos que os alunos 
estejam familiarizados com as flexões verbais e já as consigam reconhecer 
com certa facilidade. Assim, abre-se a possibilidade de começar o quarto 
momento, destinado ao estudo de flexão e derivação. Seguindo os mesmos 
pressupostos do segundo momento, propomos uma atividade dividida em 
tarefas, em que a aprendizagem ocorre de forma gradativa e motivada pela 
sensação desafiadora. À semelhança, consideramos que os alunos prova-
velmente já estudaram as marcas flexionais e os processos de formação de 
palavras, mas ainda não sabem reconhecer sistemática e reflexivamente as 
diferenças entre os dois campos (talvez não saibam também que a mor-
fologia costuma ser dividida em duas). Portanto, o objetivo central é fazer 
com que os estudantes identifiquem dois grupos de elementos morfológi-
cos (flexionais e derivacionais) e aprendam os principais parâmetros que 
os diferenciam.

Nesta atividade, cada tarefa apresenta uma tabela, a qual contém 
dois grupos de palavras com os morfemas destacados. Em um grupo, 
constam morfemas flexionais, em outro, derivacionais. O aluno deve 
observar os dados, que não são necessariamente retirados do texto, e 
identificar o parâmetro que diferencia os elementos em dois grupos; na-
turalmente, para que isso seja possível, em cada tarefa são expostos ape-
nas dados prototípicos para o critério em questão. Abaixo, nos quadros 
6 e 7, apresentamos dois exemplos. O quadro 6 evidencia o parâmetro 
“formação de novas palavras”; à esquerda, destacamos flexões de MTA e 
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NP que compõem formas diferentes do verbo ‘gostar’ e, à direta, marcas 
que formam novas palavras a partir da base ‘doce’. Já o quadro 7 explora 
o parâmetro generalidade; à esquerda, demonstramos que a flexão -mos 
é muito aplicável, podendo ocorrer até mesmo com verbos irregulares 
(‘ler’ e ‘vir’) e recentes (‘stalkear’ e ‘flopar’), e à direita realçamos a menor 
generalidade do sufixo -mento, que, embora ocorra com muitos verbos 
da primeira conjugação, gera palavras inaceitáveis (como ‘*insistimento’, 
‘*traimento’ e ‘*inventimento’, para as quais se usam outros sufixos em 
‘insistência’, ‘traição’ e ‘invenção’) ou de aceitabilidade duvidosa (como 
‘?flopamento’ e ‘?permitimento’, para as quais são mais usadas ‘flopada’, 
‘flopação’ e ‘permissão’). 

Grupo 1 Grupo 2

gostarás doceiro

gostavam doçura

gostassem doceria

gostássemos adocicar

goste docemente

Quadro 6 – Tarefa 1

Grupo 1 Grupo 2

cantamos olhamos armamento flopamento

viajamos sorrimos casamento permitimento

partimos viemos adiamento insistimento

corremos stalkeamos esquecimento traimento

lemos flopamos empoderamento inventimento

Quadro 7 – Tarefa 2

Logo, a partir da observação e análise das tabelas os alunos con-
seguem chegar à identificação dos parâmetros. Consideramos, porém, 
que apenas com a observação do quadro a atividade se torne muito di-
fícil para os alunos e, por isso, sugerimos três modelos de tarefa. Uma 
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possibilidade, para a tarefa 1, é inserir abaixo do quadro duas respostas, 
que os alunos devem relacionar uma ao grupo 1 e outra ao grupo 2:

(    ) Apresenta formas de uma mesma palavra.
(    ) Apresenta palavras novas criadas a partir de uma palavra.

Outra possibilidade é fazer questões de múltipla escolha, uma para 
cada tarefa, apresentadas também junto aos quadros. Exemplificamos 
abaixo esse modelo para a tarefa 1:

(    ) Um grupo contém verbos e outro, substantivos.
(    ) Um grupo expressa ações e outro, estados e emoções.
(    ) Em um grupo há palavras diferentes e no outro, formas de 
uma mesma palavra.
(    ) Em um grupo há palavras que variam em gênero e no outro 
não há.

Essas duas opções implicam apresentar cada tarefa de uma vez. 
Em contraste, a possibilidade final é apresentar de uma só vez a lista 
dos seis parâmetros que serão tratados na atividade e os seis quadros 
(recapitulamos os seis: formação de palavras, generalidade, mudança 
da classe de palavras, relevância sintática, estabilidade semântica e ex-
pressividade). O desafio do aluno será identificar qual quadro eviden-
cia qual critério.

Não apresentamos as demais tabelas por motivos de espaço. 
Contudo, deixamos algumas indicações. Para o parâmetro “mudança de 
classes de palavras”, basta apresentar correlações como ‘gostar > ‘gostava’ 
e ‘doce’ > ‘docemente’. Para “relevância sintática”, é possível elencar ‘eles 
gostam’ e ‘os meninos’ em oposição a ‘os casamentos’ e ‘as artistas’. Para 
“estabilidade semântica”, pode-se expor dados com os diferentes senti-
dos a que o formativo -eiro atinge (apresentados na seção 2), em con-
traste a flexões verbais como -va e -ra tônico. Já para “expressividade”, 
é interessante explorar sufixos como -íneo (em ‘fofíneo’ e ‘cachorríneo’), 
-udo (em ‘orelhudo’ e ‘narigudo’) e -ice (em ‘chatice’ e ‘garotice’).
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Como incremento, ainda é possível apresentar para cada tarefa 
novas palavras, com elementos morfológicos diferentes, e pedir que os 
alunos as classifiquem como grupo 1 ou 2; essas palavras podem ser 
inventadas ou retiradas dos textos, como ‘relutância’ e ‘criançada’. Para 
encerrar, o professor pode oferecer uma exposição sobre flexão e deri-
vação, explicando detidamente cada parâmetro. Os casos complicados, 
que põem em xeque a divisão rígida entre os dois grupos, podem ser 
apresentados pelo professor ao final da exposição, motivando a demons-
tração do continuum flexão-derivação. Finalmente, os alunos podem (so-
zinhos ou com o professor) distribuir os elementos das tarefas (tabelas) 
ao longo desse continuum.  

Após analisarem os seis quadros, o professor pode oferecer uma 
exposição sobre flexão e derivação, explicando detidamente cada parâ-
metro. Para encerrar, é oferecida uma última tarefa aos alunos, em que 
eles precisam classificar novas marcas morfológicas como marcas flexio-
nais ou derivacionais. Algumas dessas marcas precisam corresponder a 
formas que se encontram no meio do continuum flexão-derivação, como, 
por exemplo, -inho e –vel, que constam nas palavras ‘jeitinho’ e ‘favorá-
vel’ ocorridas nos textos. Finalmente, o professor pode conferir e discu-
tir as respostas dos estudantes, comentando sobre a fluidez categorial e 
a aplicação não rígida dos seis critérios apresentados e demonstrando 
o continuum flexão-derivação

Ao término do quarto momento, segue-se o quinto e último, de-
dicado à produção textual. Considerando que os alunos já aprenderam, 
de um lado, as correlações entre os gêneros textuais lidos (conto e relato 
de experiência) e as flexões de MTA e NP e, de outro, alguns efeitos 
expressivos que determinadas marcas morfológicas (mais próximas do 
polo da derivação) podem apresentar, o professor pode propor a escrita 
(ou mesmo a gravação) de dois relatos de experiência, em registros de 
diferentes níveis de formalidade, e pedir que em pelo menos um deles os 
alunos usem sufixos expressivos (como -udo e -ice, por exemplo). O tema 
pode ser livre ou relacionado à paternidade, e o processo de produção 
pode contemplar etapas de reescrita.
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A realização dos cinco momentos seria certamente demorada, 
estendendo-se por mínimo onze aulas de cinquenta minutos (primeiro 
momento, uma aula; segundo, três aulas; terceiro, duas aulas; quarto, três 
aulas; quinto, duas aulas). O resultado, por outro lado, provavelmente 
seria duradouro e contemplaria ensino e aprendizagem de metalingua-
gem, reflexão gramatical e competência comunicativa.

Considerações finais

Com fundamentação em Basso & Oliveira (2012) e Vieira 
(2017), demonstramos que um planejamento de aula(s) pode explorar 
o ensino e aprendizagem de morfologia a partir de atividades epilin-
guísticas e metalinguísticas articuladas ao desenvolvimento de racio-
cínio crítico e de leitura e produção de textos orais e escritos. Em par-
ticular, nos detivemos à apresentação das atividades metalinguísticas e 
oferecemos algumas mudanças na metodologia proposta por Basso & 
Oliveira (2012) e retomada por Quarezemin (2017), de modo que os 
exercícios permitissem ao mesmo tempo maior atuação dos alunos na 
situação-desafio e maior controle do processo, uma vez que estrutura-
do em etapas (tarefas).

Destacamos também que o conceito de morfema é apresentado 
aos alunos não para memorização de sua definição ou de uma lista de 
elementos morfológicos, mas para possibilitar melhor reconhecimento 
de marcas flexionais e derivacionais, as quais, por sua vez, têm impac-
tos diferenciados na construção de textos. De igual modo, as dife-
renças entre flexão e derivação são aprendidas pelos alunos para que 
observem as diferentes funções de cada “parte” da morfologia e possam 
continuar utilizando os parâmetros nas próximas aulas de morfolo-
gia, em que novos elementos, sobretudo os derivacionais, devem ser 
trazidos para análise e discussão. Além disso, nessa continuidade do 
planejamento, pode ser dada maior ênfase às atividades epilinguísticas, 
que consideramos ser mais profícuas quando a atenção se detém so-
bre poucas e determinadas estruturas linguísticas, bem como pode ser 
abordada a questão da interpretação mais opaca ou mais transparente 
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dos morfemas, a depender do estágio da língua, da erudição do falante 
ou mesmo de seu conhecimento de mundo.

Por último, reforçamos que o ensino das flexões verbais não pode 
ignorar o uso real do português brasileiro. Atentos a isso, propusemos 
que as marcas flexionais sejam averiguadas nos textos e também ava-
liadas pelos alunos, observando quais de fato são usadas no cotidiano, 
quais são restritas a certos contextos e quais nunca são usadas. Também 
correlacionamos o quadro flexional à tipologia textual e aos dois gêneros 
discursivos estudados.
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CAPÍTULO 3

USOS E FUNÇÕES DOS TEMPOS VERBAIS 
COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA:  

O CASO DO FUTURO DO PRETÉRITO

Fabiano Aparecido Sales LIMA

No tocante ao ensino dos tempos verbais, gramáticas tradicio-
nais (BECHARA, 2009; CUNHA & CINTRA, 1985; entre outros) e 
livros didáticos (FARACO, 2010) focalizam, de modo geral, o reconhe-
cimento dos verbos em sua forma. Quando não o fazem, limitam-se à 
vinculação dos tempos verbais ao tempo cronológico. 

O exacerbado tradicionalismo no estudo da categoria verbal, 
contudo, acarreta problemas para o ensino. Um desses percalços repousa 
no fato de que, frequentemente, compêndios gramaticais e, em geral, 
livros didáticos (doravante, LD) – em especial os voltados para o En-
sino Médio – apresentam extensas listas e quadros prontos das marcas 
de modo, tempo e aspecto (MTA) e número e pessoa (NP), deixando 
à margem importantes reflexões sobre essas informações gramaticais. 
Outro reflexo é a falta de relação entre a Morfologia e outros níveis 
como, por exemplo, o textual. Essa ausência de conexão desconsidera 
a língua(gem) em seu uso real, desprestigiando, consequentemente, a 
criatividade e a consciência linguística do aluno (FRANCHI, 2006).

Para além da focalização de aspectos formais, bem como da de-
signação de um momento no tempo, teorias linguísticas têm mostrado 
que os tempos verbais são empregados com função argumentativa. Nes-
se sentido, objetivamos, neste trabalho, apresentar propostas de ativida-
des e análises em torno da categoria gramatical dos verbos, em especial 
ao que a Gramática Tradicional (doravante, GT) denomina futuro do 
pretérito. Especificamente, objetivamos investigar o funcionamento des-
se tempo verbal como estratégia argumentativa.
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Acerca dos aspectos morfológicos do verbo, utilizamos como re-
ferencial teórico os estudos de Gonçalves (2019) e Vivas (2011), bem 
como os postulados de Mattoso Camara Jr. (1970). Sobre o funciona-
mento dos tempos verbais na linguagem, baseamo-nos, fundamental-
mente, na teoria proposta por Weinrich (1968), segundo a qual a signi-
ficação dos tempos verbais reside nas diferentes atitudes comunicativas 
do locutor do texto. 

Numa proposta de interface entre Morfologia e Texto, utiliza-
mos os estudos de Koch (1993), bem como conceitos relativos à Teoria 
da Polifonia, cunhada pelo francês Ducrot (1990), evidenciando as di-
ferentes vozes representadas nos enunciados. Relativamente ao Ensi-
no, apoiamo-nos nas discussões empreendidas por Franchi (2006). Para 
a elaboração das propostas de atividades e das análises, selecionamos, 
como corpus, uma notícia da Revista Fórum, publicada em 19 de novem-
bro de 2019. 

1. O padrão formal do verbo no português

Consoante estudiosos (MATTOSO CAMARA JR., 1970; 
KOCH & SOUZA E SILVA, 1983; GONÇALVES, 2019), podemos 
descrever a regra geral da constituição morfológica do verbo português 
a partir da seguinte fórmula:

T (R + VT) + SF (DMTA + DNP)

em que:

T = Tema
R = Radical
VT = Vogal Temática
SF = Sufixo Flexional
DMTA = Desinência Modo-Tempo-Aspectual
DNP = Desinência Número-Pessoal

(KOCH & SOUZA E SILVA, 1983)
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De acordo com Câmara Jr. (2007 [1970], p. 104), “no padrão geral 
dos verbos portugueses, o radical é uma parte invariável”. Esse elemento é 
o responsável pela significação lexical do verbo. Quanto à questão da 
invariabilidade, existem exceções, como ocorre com os chamados verbos 
irregulares, estruturas que sofrem alterações em seus radicais no decor-
rer da conjugação (VIVAS, 2011). As gramáticas tradicionais – e, muitas 
vezes, livros didáticos – abordam os verbos irregulares como “um desvio 
do padrão morfológico”, apresentando pequenas listas com certos padrões 
comuns (MATTOSO CAMARA JR., 1970, p. 111). 

Faraco (2010, p. 194), no livro didático Português: língua e cultu-
ra, direcionado para alunos do 1º ano do Ensino Médio, por exemplo, 
afirma que “alguns verbos são irregulares, isto é, têm conjugação especial – 
não totalmente previsível”. Consoante o autor, essa imprevisibilidade pode 
ocorrer por dois motivos: a) pelo fato de esses verbos não seguirem “es-
tritamente o paradigma das flexões de sua classe” (‘estou’, ‘estive’, ‘esteve’, de 
‘estar’); e b) em razão de esses verbos “modificarem seu radical” (‘faço’, ‘fiz’, 
‘farei’, de ‘fazer’) (FARACO, 2010, p. 195).

Mesmo nos casos em que os radicais sofrem alomorfia, é im-
portante destacar para o aluno (cf. VIVAS, 2011, p. 49) o fenômeno da 
fusão, marcado pela incorporação de informações gramaticais na base 
verbal. Por exemplo, em ‘caibo’ e ‘coube’ , a raiz do verbo ‘caber’ apresenta 
diferentes formas: ‘caib-’, ‘coub-’. Na concepção deVivas (2011), essas 
formas, além de sinalizarem informações lexicais, indicam, respectiva-
mente, presente, pretérito perfeito. O pesquisador afirma, por essa razão, 
que há uma espécie de regularidade na irregularidade (VIVAS, 2011).

Ainda consoante a perspectiva de Vivas (2011), é possível a ocor-
rência de mudanças variadas na constituição fonológica da base. Nos 
futuros (do presente e do pretérito) do indicativo, por exemplo, ocorre o 
fenômeno da haplologia, caracterizado pela “supressão de sílabas contíguas 
(parcialmente) idênticas” (VIVAS, 2011, p. 72). Para exemplificar, o autor 
menciona as formas verbais ‘trarei’ (fut. pres.) e ‘traria’ (fut. pret.), de 
‘trazer’; ‘porei’ (fut. pres.) e ‘poria’ (fut. pret.), de ‘pôr’; ‘farei’ (fut. pres.) e 
‘faria’ (fut. pret.), de ‘fazer’ (VIVAS, 2011, p. 72-73).
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2. Noções gramaticais do verbo no indicativo

Partindo da fórmula geral, os verbos apresentam categorias gra-
maticais cumulativas: é o fenômeno da cumulação. Nesse sentido, Gon-
çalves (2019, p. 116) afirma que, “na marca morfológica mais interna, ma-
nifestam-se simultaneamente as categorias modo, tempo e aspecto; na mais 
periférica (a final), veiculam-se as noções de pessoa e número”.

Na perspectiva de Gonçalves (2019, p. 116), a desinência de 
MTA reúne, em um único formativo, as categorias de modo, tempo e as-
pecto. Como exemplo, o autor cita a forma verbal ‘andávamos’, em que a 
desinência -va- reúne as noções de tempo (pretérito imperfeito), modo 
(indicativo) e aspecto (imperfectivo). Quanto às categorias de número e 
pessoa, a desinência número-pessoal (NP) é o formativo responsável por 
veicular essas noções. Tomando por base a estrutura verbal ‘andávamos’, 
o elemento -mos designa a primeira pessoa do plural (P4). 

Existem casos, no entanto, em que a informação gramatical de 
tempo, modo e aspecto é representada pela ausência de marca morfoló-
gica (ou pelo morfema zero). É o que ocorre no presente do indicativo, 
bem como no pretérito perfeito desse modo verbal. Ressaltamos que, na 
P6 do pretérito perfeito, a expressão do aspecto é marcada pelo forma-
tivo -ra, como em ‘falaram’, ‘venderam’ e ‘partiram’, designando aspecto 
perfectivo. 

Gonçalves (2019) também cita a representação da informação 
gramatical pelo morfema zero na terceira pessoa do singular (‘canta’, 
‘cantava’, ‘cantasse’). No decorrer das lições, o estudioso faz menção, ain-
da, ao apagamento de vogais temáticas, decorrente do contato com a 
vogal inicial, seja da desinência de MTA, seja da desinência de NP, como 
ilustramos a seguir:

Presente do indicativo: cant + (a) + Ø + o > canto
Pretérito perfeito do indicativo: cant + (a) + Ø + u > cantou
Pretérito imperfeito do indicativo: vend + (e) + ia + Ø > vendia

(GONÇALVES, 2019, pp. 117-118)
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No pretérito imperfeito do indicativo, a desinência de MTA para 
verbos de 1ª conjugação é -va , ocorrendo em P1, P2, P3, P4 e P6: ‘cantava’, 
‘cantavas’, ‘cantava’, ‘cantávamos’ e ‘cantavam’. Nesse tempo verbal, P5é 
marcada pela alomorfia do formativo, em razão da contiguidade com a 
marca de número e pessoa (NP) -is, passando a desinência de MTA a ser 
representada sob a forma -ve, como em ‘cantáveis’. Em verbos pertencen-
tes à 2ª e à 3ª conjugações, a desinência modo-tempo-aspectualé -ia, mar-
cada também pela alomorfia (-ie) em P5, tal como em ‘vendíeis’ e ‘partíeis’.

É importante destacarmos que as pessoas gramaticais P1, P3, P4 e 
P6 têm maior rendimento quando comparadas com P2 e P5. Consideran-
do-se o atual estágio do Português Brasileiro (PB), esta última circuns-
creve-se “a registros especiais da língua escrita” (MATTOSSO CAMA-
RA JR, 1970, p. 105). Aquela, a seu turno, aparece circunstancialmente 
“na fala coloquial culta do Rio de Janeiro” (CÂMARA JR, 1970, p. 105). 
Tais considerações, contudo, são recorrentemente deixadas à margem 
tanto por gramáticas tradicionais quanto por livros didáticos.

No pretérito mais-que-perfeito, a desinência de MTA, para ver-
bos de 1ª, 2ª ou 3ª conjugações, é o formativo átono -ra, cuja ocorrência 
se dá em P1, P2, P3, P4 e P6: ‘cantara’, ‘cantaras’, ‘cantara’, ‘cantáramos’ e 
‘cantaram’.  Em P5, ocorre alomorfia da desinência modo-tempo-aspectu-
al, resultante (cf. GONÇALVES, 2019, p. 81) do sistemático alçamento, 
no português, da vogal [a] em [e]. Assim, a DMTA passa à forma átona 
-re: ‘cantáreis’.

No futuro do presente, a desinência de MTA, para verbos de 1ª, 
2ª ou 3ª conjugações, é o formativo tônico -ra, cuja ocorrência se dá em 
P2, P3 e P6: ‘cantarás’, ‘cantará’, ‘cantaram’. Em P1, P4 e P5, ocorre alo-
morfia da desinência modo-tempo-aspectual, passando à forma tônica 
-re: ‘cantarei’, ‘cantaremos’, ‘cantareis’.

É importante ressaltarmos que, nesse tempo verbal, a DMTA é 
definida pelo critério da regularidade de formação, isto é, observando “o 
comportamento das marcas morfológicas como um todo, visto ser comum, na 
flexão verbal, que formativos em -a apresentem variantes em -e” (GON-
ÇALVES, 2019, p. 81).  
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Em se tratando do futuro do pretérito, foco deste trabalho, a 
desinência de MTA é o formativo -ria, recorrenteem P1, P2, P3, P4 e P6: 
‘teria’, ‘terias’, ‘teria’, ‘teríamos’ e ‘teriam’.  A variante é encontrada na 2ª 
pessoa do plural (P5). Nessa pessoa gramatical, a contiguidade entre a 
desinência de MTA -ria e a marca de número e pessoa (NP) -is  resulta 
no fenômeno da alomorfia (-rie): ‘teríeis’.

Com relação às noções gramaticais de número e pessoa (NP) 
dos tempos do indicativo, reproduzimos o Quadro 1, adaptado de 
Gonçalves (2019), lembrando que, neste trabalho, abordamos apenas 
os tempos do indicativo:

TEMPOS P1 P2 P3 P4 P5 P6

Presente do indicativo -o -s Ø -mos -is -m

Pretérito perfeito -i -ste -u -mos -stes -m

Imperfeito do indicativo Ø -s Ø -mos -is -m

Mais-que-perfeito Ø -s Ø -mos -is -m

Futuro do presente -i -s Ø -mos -is -o

Futuro do pretérito Ø -s Ø -mos -is -m

Quadro 1. Marcas de NP do modo indicativo. Adaptado de Gonçalves (2019, p. 118).

3. A tradição gramatical

Com o objetivo de verificar como o futuro do pretérito é abordado 
em compêndios gramaticais (e demais estudos linguísticos), nesta seção, 
apresentamos um breve levantamento acerca da descrição desse tempo 
verbal (CUNHA & CINTRA, 1985; BECHARA, 2009; GARCIA, 
2010; TRAVAGLIA, 1981).

Acreditando que este estudo possa auxiliar a prática de ensino, 
iniciaremos a exposição sobre a categoria verbal com base nas lições 
do livro didático Português: língua e cultura, de Carlos Alberto Faraco 
(2010), obra adotada para o ensino médio.

Faraco (2010), em seu livro didático Português: língua e cultura, 
não apresenta qualquer definição acerca da categoria verbal. Nas lições, 
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o estudioso visa a despertar a atenção do aluno para o fato de que os 
verbos são “as palavras que mais variam em português” (FARACO, 2010, 
p. 147).

Na sequência, Faraco (2010) define o termo conjugação, dando-
-lhe o nome de conjunto de formas de um verbo, apresentando as três con-
jugações do português: “a primeira (verbos terminados em -ar, como visi‑
tar); a segunda (verbos terminados em -er, como vencer); e a terceira (verbos 
terminados em -ir, como partir)” (FARACO, 2010, p. 147, grifos nossos).

Neste livro didático, o autor postula que as conjugações verbais 
resultam da “combinação cruzada de quatro flexões: pessoa (primeira, se-
gunda e terceira); número (singular e plural); tempo (presente, pretérito e 
futuro); modo (indicativo, subjuntivo e imperativo)” (FARACO, 2010, p. 
147). Em seguida, adota o infinitivo como representativo da categoria 
verbal, justificando sua escolha em razão da quantidade de formas de 
um verbo: “adotamos uma delas (o infinitivo – cantar, vender, ser, partir, 
vir, ter ...) para representar o conjunto” (FARACO, 2010, p. 147, gri-
fos nossos). É fundamental destacarmos que, na obra, o autor não faz 
qualquer alusão ao futuro do pretérito.

Diferentemente da abordagem proposta por Faraco (2010), 
Cunha & Cintra (1985) partem da concepção de verbo como “uma pa-
lavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento 
representado no tempo” (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 393). Os gra-
máticos concebem tempo como a variação que indica o momento em que 
se dá o fato expresso pelo verbo. Nesse sentido, Cunha & Cintra (1985) 
postulam que os três tempos naturais são o presente, o pretérito (ou passado) 
e o futuro, que designam, respectivamente, um fato ocorrido no momento em 
que se fala, antes do momento em que se fala e após o momento em que se fala 
(op. cit., p. 395).

Ainda de acordo com Cunha & Cintra (1985), o tempo – assim 
como o modo e a voz do verbo – diferencia-se do aspecto. Segundo os 
estudiosos, a categoria aspectual “manifesta o ponto de vista do qual o lo-
cutor considera a ação expressa pelo verbo” (CUNHA & CINTRA, 1985, 
p. 396). 
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Quanto ao indicativo, afirmam que, em geral, esse modo expri-
me “uma ação ou um estado, considerados na sua realidade ou na sua certeza, 
quer em referência ao presente, quer ao passado ou ao futuro” (CUNHA & 
CINTRA, 1985, p. 462). Já em relação ao futuro do pretérito, tempo 
relacionado ao modo indicativo, os autores elencam cinco casos para o 
emprego desse tempo verbal (em sua forma simples):

a) para designar ações posteriores à época de que se fala – De-
pois de instalada, a Academia se transformaria em sua outra 
casa;

b) para exprimir a incerteza sobre fatos passados – Eu teria, 
talvez, uns doze anos;

c) para expressar polidez de presente, em geral denotadora de 
desejo – Desejaríamos ouvi-lo sobre o crime;

d) para denotar surpresa ou indignação, em certas frases in-
terrogativas e exclamativas – Quem o diria?;

e) nas afirmações condicionadas, quando se referem a fatos 
que não se realizaram e que, provavelmente, não se realiza-
ção – Se não houvesse diferenças, nós seríamos uma pessoa 
só (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 476-477, grifos dos 
autores).

Cunha & Cintra apresentam, ainda, a forma composta do futuro 
do pretérito do indicativo, elencando seu emprego em três casos:

1º) para indicar que um fato teria acontecido no passado, me-
diante certa condição – Teria sido diferente, se eu o amasse?; 
2º) para exprimir a possibilidade de um fato passado – Cal-
culou que a costureira teria ido por ali; 3º) para indicar a 
incerteza sobre fatos passados – Aquele malandro os teria en‑
golido?. (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 478-479, grifos 
dos autores)
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Apoiado no sistema das categorias verbais elaborado pelo lin-
guista Roman Jakobson, Evanildo Bechara (2009, p. 209) entende por 
verbo “a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde 
pelo qual organiza o falar seu significado lexical”. De acordo com Bechara, 
o verbo se combina, entre outros, com instrumentos gramaticais (morfemas) 
de tempo, de modo, de pessoa, de número” (BECHARA, 2009, p. 209).

Em suas lições, o gramático defende a inseparabilidade, de um 
lado, das categorias de pessoa e número; de outro, das categorias de tempo 
e modo. O estudioso ainda afirma que isso também “ocorre em grande par-
te, senão totalmente, com o ‘tempo’ e o ‘aspecto’” (BECHARA, 2009, p. 210).

Com base em Eugenio Coseriu, Evanildo Bechara assinala que 
o aspecto alude à “maneira de considerar a ação verbal no tempo” e que, 
por sua vez, o tempo “diz respeito à posição da ação verbal no percurso” 
(BECHARA, 2009, p. 213). O estudioso identifica presente, pretérito e 
futuro como os tempos do verbo português, definindo-os em função da 
referência a fatos:

PRESENTE – em referência a fatos que se passam ou se 
estendem ao momento em que falamos: eu canto;

PRETÉRITO – em referência a fatos anteriores ao mo-
mento em que falamos e subdividido em imperfeito, perfeito 
e mais-que-perfeito: cantava, cantei e cantara;

FUTURO – em referência a fatos ainda não realizados e subdivi-
didos em futuro do presente e futuro do pretérito: cantarei e canta-
ria. (BECHARA, 2009, p. 221, destaques e itálicos do autor)

Acerca da estrutura ‘cantaria’, representativa do futuro do preté-
rito, Bechara afirma que essa forma implica também a modalidade con-
dicional, sendo definida “em referência a fatos dependentes de certa condição” 
(BECHARA, 2009, p. 222). Esse é o primeiro dos três empregos do fu-
turo do pretérito apresentados pelo autor.

Os demais são para expressar: “a) asseveração modesta em relação 
ao passado, admiração por um fato ter-se realizado – Eu teria ficado satisfeito 
com as tuas cartas; b) incerteza–Haveria na festa umas doze pessoas” (BE-
CHARA, 2009, p. 280, grifos do autor).
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Garcia (2010), em seção intitulada Tempo e aspecto, chama a atenção 
do estudante para certas sutilezas dessas categorias. Inicialmente, o autor 
discorre sobre os três tempos fundamentais – o presente, o passado e o fu-
turo – ensinados pela gramática. Trata-se, segundo Garcia (2010, p. 88), 
de “noções consabidas”, razão pela qual o autor se abstém de desenvolvê-las 
em sua obra. Relativamente ao futuro do pretérito, Garcia (2010) postula a 
existência de “um futuro do passado: se você tivesse telefonado, ele não teria saído 
(sair é posterior ao momento em que se deveria ter telefonado; portanto, futuro do 
pretérito ou do passado)” (GARCIA, 2010, p. 88, grifos do autor).

Numa abordagem que foge à significação apresentada pelas gra-
máticas tradicionais, Garcia (2010) expõe a seguinte situação de uso do 
futuro do pretérito:

Na linguagem familiar, é muito comum empregar-se o pretérito 
imperfeito em lugar do futuro do pretérito: “Disseste que vinhas 
(= virias) e não vieste.” / “Se pudesse, fazia-lhe (= far-lhe-ia) 
uma visita.” Ocorre também na linguagem escrita, literária 
mas quase sempre em tom coloquial: “O alfaiate vizinho venceu 
dificuldades para vesti-lo de improviso no último apuro, visto 
que os seus baús chegavam (= chegariam) tarde. (GARCIA, 
2010, p. 93)

O futuro do pretérito também é abordado pelo autor na seção 
Condição, especificamente no estudo das orações subordinadas condi-
cionais. Como observa Garcia (2010), essas orações podem expressar, 
entre outras nuances, “um fato de realização impossível (hipótese irreali-
zável):Se me tivessem convidado, teria ido (o pretérito mais-que-perfeito do 
subjuntivo e o futuro do pretérito composto são tempos de ação completa, ação 
terminada” (GARCIA, 2010, p. 96, grifos nossos).

Com uma proposta de classificação que vincula as noções de 
tempo e aspecto, Travaglia (1981) apresenta um importante trabalho 
sobre a temática. O linguista propõe a análise da noção aspectual por 
meio das flexões verbais. O autor chega à conclusão de que a desinência 
modo-temporal -ria, formativo que designa o futuro do pretérito, nor-
malmente não marca qualquer aspecto.
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Para Travaglia (1981, p. 154), a não marcação de aspecto deriva 
de duas fontes. Em primeiro lugar, em razão de as formas de sentido fu-
turo atribuírem à situação “uma realização virtual, até certo ponto abstra-
ta”. Com isso, consoante o autor, ocorre o enfraquecimento das noções 
aspectuais, anulando ou dificultando sua percepção. 

Em segundo lugar, a não marcação deriva do valor modal do fu-
turo, restringindo a expressão do aspecto (TRAVAGLIA, 1981, p. 154). 
Nesse sentido, o futuro do pretérito, empregado em um texto, tem fun-
ção modal, ora não tomando um argumento como verdade, ora suspen-
dendo sua validez, tornando-o meramente possível.

Desse modo, a análise das informações gramaticais e dos proces-
sos morfológicos dos verbos – em especial, do futuro do pretérito – sem 
considerar outros níveis de análise linguística, como o textual, é proble-
mática. Um estudo semelhante ao dos livros didáticos e das gramáticas, 
cujo foco se volta eminentemente para o nível morfológico, desconsidera 
o uso real e efetivo da língua e, consequentemente, sua verdadeira mo-
tivação, que se dá no nível textual (SOUZA & GONÇALVES, 2018).

Para além da focalização em elementos formais, bem como da 
designação de tempo ou aspecto, o desenvolvimento de teorias linguís-
ticas sobre tempos verbais pode ter impacto direto no ensino. Por essa 
razão, a seguir apresentamos a proposta teórica de Harald Weinrich, 
estudioso que postula o uso dos tempos verbais com funções textuais.

4. Tempos verbais: a teoria proposta por Weinrich

O objetivo desta seção é apresentarmos a proposta do linguista 
Harald Weinrich (1968), quanto à função dos tempos verbais no dis-
curso. É importante mencionarmos que a validade e a adequação desta 
proposta ao português foram comprovadas pelos estudos de Ingedore 
Koch (1993).

Ao analisar textos de várias situações comunicativas, em especial 
os de línguas românicas, como o francês, por exemplo, Weinrich (1968) 
observou: a redundância das marcas de tempo nos enunciados; a exis-
tência de leis de concordância dos tempos nointerior do período; a não 
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vinculação dos tempos verbais com o tempo cronológico e a distribuição 
dos tempos verbaisem grupos distintos, os quais, dentro do mesmo perí-
odo, geralmente não se articulam (WEINRICH, 1968).

Na perspectiva de Weinrich (1968), os tempos verbais são mar-
cas linguísticas que adicionam à comunicação uma informação mais es-
sencial do que a simples designação de tempo ou de aspecto. De acordo 
com o linguista alemão, os tempos informam o modo como o falante 
apresenta o mundoou possível conteúdo de uma comunicação linguísti-
ca, isto é, de sua atitude comunicativa (WEINRICH, 1968).

Weinrich (1968, p. 67) propôs a seguinte distribuição dos tem-
pos no modo indicativo. Ele considera os “tempos” do subjuntivo como 
semitempos, porque dependentes de outras fontes ligadas ao contexto 
linguístico para completar sua informação:

Grupo I
(Mundo Comentado)

Indicativo: presente, pretérito perfeito composto, futuro do presente 
(simples e composto), além das locuções verbais formadas com esses tempos.

Grupo II
(Mundo Narrado)

Indicativo: pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, pretérito mais-
que-perfeito, futuro do pretérito, bem como locuções verbais formadas 
com esses tempos.

Quadro 1. Distribuição dos tempos verbais com base em Weinrich (1968).

Para Weinrich, a distribuição dos tempos verbais, ilustrada pelo 
Quadro 1, se dá em função das variadas situações de comunicação, ca-
racterizadas como comentário ou como relato. Weinrich (1968) conclui 
que, “do mesmo modo que os tempos verbais, as situações comunicativas se 
repartem claramente em dois grupos, em cada um dos quais predomina um dos 
grupos temporais”. A partir de então, estabelece a distinção entre mundo 
comentado e o mundo narrado (WEINRICH, 1968, p. 66).

Os tempos do mundo comentado (grupo I) indiciam situações co-
municativas que, além de não consistirem em meros relatos, revelam uma 
atitude mais tensa do locutor, já que, para Weinrich (1968, p. 69), “comentar 
é falar comprometidamente”. De acordo com o linguista, os tempos comenta-
dores funcionam como um sinal de alerta para assuntos que afetam direta-
mente o interlocutor, exigindo-lhe uma resposta, verbal ou não-verbal. To-



64

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

mando como base o excerto “Duas pistas deixam transparecer que o principal 
influenciador do clã bolsonarista[...]” (1º parágrafo), extraído do corpus deste 
trabalho, o presente do indicativo, tempo de excelência do grupo I, designa, 
no texto, uma determinada atitude comunicativa do locutor. Há, consoante 
o linguista, uma tensão e uma dramaticidade constantes. 

O emprego dos tempos do mundo narrado (grupo II), por sua 
vez, institui o locutor no papel de narrador, convidando o interlocutor a 
ter uma postura passiva, isto é, posicionando-se como um simples ou-
vinte. Essa atitude mais relaxada, vale dizer, distensa, decorre do fato 
de eventos relativamente distantes perderem muito de sua força, após 
passarem pelo filtro do relato (KOCH, 1993, p. 35).

Apropriando-nos da notícia que compõe o corpus deste trabalho, 
o uso do futuro do pretérito, no excerto “Mas, de fato, teria deixado?” (1º 
parágrafo), limita a validez do argumento, atenuando seu caráter categó-
rico. Trata-se de uma atitude descomprometida do locutor, característica 
do mundo narrado. De outro lado, haveria a dilatação da validez do 
argumento e um compromisso, uma tensão, por parte do locutor, com o 
uso do futuro do presente composto do indicativo (grupo I) em lugar do 
futuro do pretérito (grupo II): “Mas, de fato, terá deixado?”.

Desse modo, Weinrich (1968) procura demonstrar que, no texto, 
os tempos verbais têm a função de indicar a atitude comunicativa do 
locutor, posicionamento ao qual nos filiamos neste trabalho.

5. Efeitos de sentido provocados pelo uso de diferentes tempos verbais: 
propostas de atividades e análises

Apresentamos as atividades e as análises propostas a seguir vi-
sando à compreensão sobre a função dos tempos verbais para a produ-
ção de sentidos no gênero notícia. Essas atividades têm o objetivo de 
despertar, em alunos do ensino médio, a percepção acerca dos efeitos de 
sentidos provocados pelo uso dos tempos verbais, tais como, por exem-
plo, o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o futuro do 
pretérito, pertencentes – sob a perspectiva da Gramática Tradicional – 
ao modo indicativo.
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É importante destacarmos a importância de o professor (re)
ativar os conhecimentos prévios dos alunos relativamente à categoria 
verbal, bem como a necessidade de explorar a criatividade e a compe-
tência linguística da turma, composta, em geral, por usuários/falantes 
nativos do português. Apoiando-se nesses aspectos, bastante discutido 
no capítulo 1, o professor tem o papel de despertar o senso crítico, o 
olhar investigativo dos alunos (FRANCHI, 2006), ampliando-lhes as 
perspectivas não apenas diante de temas e/ou conteúdos gramaticais, 
mas também perante as diversas formas de interpretar/captar o mundo 
pela palavra.

Para aplicação dessas atividades, o professor, de maneira intro-
dutória, apresenta sentenças como em (1), (2) e (3):

(1) Estou na biblioteca hoje. 
(2) Estive na biblioteca ontem.
(3) Estarei na biblioteca amanhã. 

Na sequência, o professor interage com os alunos, perguntan-
do-lhes se, nas construções acima, a substituição de um tempo verbal 
por outro acarreta alguma espécie de mudança. Nessa direção, espera-se, 
inicialmente, que a turma perceba: em (1), uma ação que ocorre no mo-
mento de fala, isto é, no tempo presente; em (2), uma ação concluída, 
encerrada, designando um momento passado, anterior ao momento de 
fala e em (3), uma ação posterior ao momento de fala, ou seja, que ainda 
irá ocorrer.

O professor, em seguida, pode apresentar frases como (4), (5) e (6):

(4) Eu levei meus livros à biblioteca.
(5) Eu levarei meus livros à biblioteca.
(6) Eu levaria meus livros à biblioteca.

Na continuação, o professor pergunta se os alunos percebem al-
guma mudança de sentido nas sentenças acima. Espera-se que os dis-
centes apontem, primeiramente, a ideia de certeza nas sentenças (4) e 
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(5). Neste momento da aula, é oportuno que o professor mencione as 
marcas linguísticas presentes no verbo ‘levar’ que remetem, respectiva-
mente, aos tempos passado (a desinência número-pessoal -i, designativa 
da primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo) e 
futuro (a desinência modo-temporal tônica -re, resultante do processo 
de alomorfia da DMT -ra (também tônica), haja vista a contiguidade 
entre esse formativo e a marca de número e pessoa –i, desencadeando o 
sistemático alçamento, no português, da vogal [a] para [e]) (GONÇAL-
VES, 2019, p. 81).

Com relação à sentença (6), espera-se que os alunos apontem a 
noção de incerteza expressa pela forma verbal ‘levaria’. Assim como nas 
sentenças anteriores, é fundamental que o professor desperte a atenção 
do alunado para a marca morfológica ‘-ria’, desinência modo-temporal 
característica do futuro do pretérito. Dessa maneira, numa conversa in-
trodutória, é possível mostrar aos alunos que, embora a alteração da indi-
cação cronológica de ‘levar’ não acarrete mudança significado inerente à 
estrutura verbal, implica mudança de sentido acerca do evento expresso 
pelo verbo.

Visando à identificação das diferentes nuances provocadas pelo 
uso de tempos verbais distintos, na sequência, o professor apresenta duas 
propostas de atividade. Destacamos que tanto a primeira quanto a se-
gunda atividades foram formuladas com base na notícia integrante do 
corpus desta pesquisa, extraído da página da Revista Forum (edição on-
-line), publicada em 19 de novembro de 2019.

O primeiro exercício, de natureza epilinguística, tem como obje-
tivo proporcionar, ao aluno, uma reflexão sobre os usos / as funções dos 
tempos verbais no texto. Nessa atividade, voltada para o ensino médio, 
primeiramente, o professor propõe a substituição de um tempo verbal 
por outro, com o propósito de que os alunos observem a criação / alte-
ração de determinados efeitos de sentido.

Num segundo momento, o professor pode mostrar à turma que a 
categoria gramatical do verbo exerce importante função argumentativa, 
qual seja, a de (cf. WEINRICH, 1968) conscientizar o interlocutor rela-
tivamente à situação comunicativa em que a linguagem se realiza. Desse 
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modo, a implementação desta atividade, além de explorar a criatividade 
do aluno, possibilita-lhe estudar a gramática como significação, desenvol-
vendo seu olhar de pesquisador (FRANCHI, 2006 [1978]). Eis a ativi-
dade proposta:

Atividade nº1

Leia o texto abaixo, extraído do site da Revista Forum, que abor-
da a saída de Carlos Bolsonaro – conhecido como “Carluxo” – das redes 
sociais. Em seguida, faça o que se pede.

Carluxo teria deixado as redes com paródia dele mesmo e confunde seguidores.

Perfil paródia tem a cara de Carluxo, o jeito do dito cujo, compartilha conteúdos que só ele 
teria acesso e escreve da mesma maneira confusa que o próprio, tem tudo, portanto, para ser 
ele mesmo, não?

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) deixou as redes na segunda semana de no-
vembro. Mas, de fato, teria deixado? Duas pistas deixam transparecer que o principal influen-
ciador do clã bolsonarista permanece no ar.

A primeira e mais óbvia é o perfil “Pavão Misterioso”, pretensamente conduzido 
por ele, que segue na ativa. A outra é um perfil que se autodenomina paródia do Carluxo, 
mas que parece sob todos os aspectos que é mesmo o próprio. A começar pela sua descrição: 
“Perfil paródia em homenagem PIT BUL Eleito aos 17anos NÃO SOU O CARLUXO, 
OU SOU?”

Tanto o estilo, a forma, o mesmo nível de baixarias quanto o tipo de informações 
que o perfil trata sugerem que nada mudou, nem mesmo a foto do tal “Perfil extraoficial em 
homenagem ao Carlos Bolsonaro”.

Carluxo, que teria deixado as redes a conselho de seus advogados, parece mesmo que 
não se conteve. Faz enquetes do tipo: “Você que votou nela ( Joice Hasselmann) em 2018 por 
causa do Jair Bolsonaro, votaria nela de novo em 2022?

Além disso, compartilha tuítes do “Pavão Misterioso”, ou seja, dele mesmo; dos sites de 
extrema-direita Jornal da Cidade e Conexão Política e, é claro, vídeos em primeira mão do papai.

Enfim, se tem a cara do Carluxo, o jeito do dito cujo, compartilha conteúdos que só 
ele teria acesso e escreve da mesma maneira confusa que o próprio, tem tudo, portanto, para 
ser ele mesmo, não?

Fonte: Revista Forum. Disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/carluxo-
teria-voltado-as-redes-com-parodia-dele-mesmo-e-confunde-seguidores. Acesso em 
19/11/2019.

https://revistaforum.com.br/politica/carluxo-teria-voltado-as-redes-com-parodia-dele-mesmo-e-confunde-seguidores
https://revistaforum.com.br/politica/carluxo-teria-voltado-as-redes-com-parodia-dele-mesmo-e-confunde-seguidores
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1. A substituição da expressão ‘teria voltado’, no trecho Carluxo teria 
voltado às redes com paródia [...], por outras estruturas verbais cria 
determinados efeitos de sentido. Tendo por base o modelo a seguir, escreva, 
em cada uma das substituições propostas, o efeito criado:

MODELO → ‘teria voltado’ (título) por voltou → efeito de certeza.

a) ‘teria voltado’ (título) por volta → efeito de ________________. 
b) ‘teria’(subtítulo) por tem → efeito de ____________________.
c) ‘teria’(subtítulo) por tinha → efeito de ___________________.
d) ‘deixou’(1º parágrafo) por teria deixado → efeito de _________.
e) ‘deixou’(1º parágrafo) por deixa → efeito de _______________. 

No tocante à resolução da atividade proposta, na letra (a) o pro-
fessor requer a substituição da expressão ‘teria voltado’ (título, futuro 
do pretérito composto do indicativo) pela forma verbal ‘volta’ (presente 
do indicativo). Com esta última estrutura, o título da notícia passa não 
mais a exprimir a noção de incerteza, trazida pela estrutura verbal ‘teria 
voltado’, mas a de certeza.

Processo semelhante ocorre na letra (b), com a substituição de 
‘teria’ (subtítulo, futuro do pretérito do indicativo) por ‘tem’ (presente do 
indicativo). Assim, juntamente com o professor, os alunos chegarão às 
seguintes redações no título e no subtítulo:

Carluxo volta às redes com paródia dele mesmo e confunde seguidores.

Perfil paródia tem a cara de Carluxo, o jeito do dito cujo, compartilha conteúdos que só ele 
tem acesso e escreve da mesma maneira confusa que o próprio, tem tudo, portanto, para ser 
ele mesmo, não?

Nesses casos, o uso das formas verbais ‘volta’ e ‘tem’ remete ao 
que Weinrich (1968) denomina mundo comentado. Assim como os de-
mais tempos ditos comentadores, o presente do indicativo faz com que 
o locutor tenha uma atitude de maior engajamento, mais comprometida, 
pois se trata de assunto que afeta o ouvinte de modo direto, exigindo, 
desse modo, sua resposta (KOCH, 1993, p. 36).
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Já em (c), a troca da forma verbal ‘teria’ (subtítulo, futuro do 
pretérito do indicativo) por ‘tinha’ (pretérito imperfeito do indicativo) 
resulta na criação do efeito de sentido de certeza. Para além dessa acep-
ção, a estrutura‘tinha’, cujo aspecto é imperfectivo, também exprime (cf. 
TRAVAGLIA, 1981) a noção de reiteração, revelando a recorrência 
com que Carlos Bolsonaro compartilha conteúdos que, a priori, apenas 
ele teria acesso.

Na letra (d), por sua vez, a troca da forma verbal ‘deixou’ (preté-
rito perfeito do indicativo) por ‘teria deixado’ (futuro do pretérito com-
posto do indicativo) altera o efeito de sentido, passando da noção de 
certeza para a de incerteza. 

No nível textual, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito (em 
sua forma simples) – assim como o pretérito mais-que-perfeito, o futuro 
do pretérito, além das locuções verbais formadas com esses tempos – re-
metem o locutor ao papel de narrador, ao mesmo tempo em que convida 
o interlocutor a se converter em mero ouvinte.

Na letra (e), a substituição da forma verbal ‘deixou’ (pretérito 
perfeito do indicativo) por ‘deixa’ (presente do indicativo) mantém a 
acepção de certeza, noção esta expressa, consoante a Gramática Tradi-
cional, pelo modo indicativo. Mais do que isso, no entanto, essa troca 
propicia a presentificação de fato passado, ao que a GT chama presente 
histórico (BECHARA, 2009; CUNHA & CINTRA, 1985). Trata-se, 
segundo Mattoso Camara Jr. (1970, p. 100), do uso de “formas não-mar-
cadas para o pretérito, funcionando como tal”.

Destacamos, do ponto de vista argumentativo, que essa substitui-
ção caracteriza uma estratégia que visa não somente à aproximação do 
leitor relativamente ao fato noticiado, mas também à manutenção do as-
pecto atual/recente do noticiário, sendo um recurso recorrente em textos 
jornalísticos.

Após a resolução da atividade, sugerimos que o professor faça 
um comentário sobre o frequente uso, em textos jornalísticos (notícias, 
reportagens, editoriais, entre outros), de recursos com a finalidade de 
intensificar ou atenuar a força de opiniões contrárias. Dentre esses re-
cursos destacam-se (cf. SANTOS et al., 2015) expressões adverbiais, 
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predicados cristalizados, bem como os modos e tempos verbais (como é 
o caso da estrutura linguística ‘teria voltado’, designada pela GT como 
futuro do pretérito composto do indicativo).

Na notícia em foco, é importante que o professor evidencie para 
o aluno o emprego metafórico do futuro do pretérito, formalmente 
identificado pela marca morfológica -ria, em ‘teria voltado’. Consoante 
Câmara Jr. (2007 [1970], p. 101), o uso mais frequente desse tempo 
verbal é feito para expressar a noção de irrealidade.

No plano textual, cabe ao professor ressaltar que, para além da re-
corrência na linguagem da imprensa, o uso desse tempo verbal é estratégico, 
constituindo o que Weinrich (1968) denomina metáfora temporal. A partir 
da estrutura linguística ‘teria voltado’, é marcada a introdução de uma voz 
– recurso conhecido, na literatura especializada, como polifonia textual – a 
partir da qual se argumenta e à qual o locutor atribui a autoria do conteúdo 
declarado (DUCROT, 1990). Em outras palavras, embora faça uso dessa 
voz, empregada a serviço da argumentatividade do texto, o locutor não as-
sume a responsabilidade pelo conteúdo proposicional da sentença. 

Nesse nível de análise linguística, o emprego do futuro do pretérito 
em ‘teria voltado’ tem o propósito de descrever um evento relativamente 
distante, visando a propiciar, aos interlocutores, uma atitude de pouco en-
gajamento por parte do locutor. Ele se resguarda, assim, de qualquer po-
sicionamento contrário que porventura coloque em xeque a efetiva saída 
do vereador das redes. A reprodução de vozes de “perspectivas várias, sem 
um comprometimento de responsabilidade pelo que foi dito”, é uma estratégia 
argumentativa da qual o locutor se vale (PAULIUKONIS & SANTOS, 
2006, p. 149).

Também é importante fazermos menção à contribuição do fu-
turo do pretérito para a construção do sentido do texto. Na superfície 
textual, esse tempo verbal marca o efeito de sentido de incerteza do lo-
cutor perante o mundo narrado. O uso da expressão ‘teria voltado’, logo 
no título da notícia, vai ao encontro dessa perspectiva. 

Nessa direção também está o emprego da forma verbal ‘teria’, no 
subtítulo, conjugada no futuro do pretérito simples do indicativo, com 
o propósito de orientar o interlocutor para a incerteza acerca da saída 
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de Carlos Bolsonaro – o “Carluxo” – das redes sociais. Esse efeito de 
sentido é interna e argumentativamente refletido pela escolha do item 
lexical ‘confunde’ (subtítulo), suscitando confusão/dúvida inclusive nos 
seguidores do próprio e então vereador.

Assim como nas demais ocorrências, o emprego do futuro do 
pretérito do indicativo, em “Você [...] votaria nela de novo [...]?” (4º pa-
rágrafo), é um recurso que visa a nortear a leitura do interlocutor. Nesse 
trecho, o uso metafórico desse tempo verbal limita (cf. WEINRICH, 
1968) a validez do argumento, tornando-o menos categórico (em com-
paração, por exemplo, com uso do futuro do presente do indicativo em 
‘votará’). No contexto desta notícia, portanto, o uso do futuro do preté-
rito não tem a função de marcar tempo cronológico, mas a de evidenciar 
para o interlocutor da situação comunicativa a direção argumentativa 
adotada pelo locutor (WEINRICH, 1968).

Apresentamos, a seguir, a segunda proposta de atividade. Este 
exercício visaa incentivar/motivar uma atitude ativa e interferente do 
aluno, de modo que o conhecimento resulte de um processo de constru-
ção conduzido pelo sujeito. Para tanto, buscamos recuperar a dimensão 
do uso da linguagem no ensino gramatical, por meio da “variedade de 
recursos estruturais expressivos, colocados à disposição do locutor para a pro-
dução de sentido” (FRANCHI, 2006 p. 82).

Atividade nº 2

Explique o efeito produzido no excerto Você que votou nela ( Joice 
Hasselmann) em 2018 por causa do Jair Bolsonaro, votaria nela de novo 
em 2022? ao substituir a forma verbal destacada pela estrutura ‘votava’ 
(conjugada no pretérito imperfeito do indicativo). 

Neste exercício, propomos a troca de ‘votaria’ (4º parágrafo) por 
‘votava’, objetivando despertar, nos alunos, o olhar investigativo acerca da 
respectiva variação entre futuro do pretérito e pretérito imperfeito, ambos 
do modo indicativo. Essa variação – de caráter não binário, visto que, de 
modo paralelo a esses tempos verbais, são encontradas estruturas perifrás-
ticas – ocorre no registro informal/oral do Português Brasileiro (GAR-
CIA, 2010).
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Baseando-nos no excerto da notícia, sugerimos que o professor apre-
sente aos alunos diferentes formas de materialização, no discurso, da noção de 
futuro do pretérito, como se observa nas sentenças (7), (8), (9) e (10):

(7) Você [...] votaria nela de novo em 2022? (futuro do pretérito 
simples)

(8) Você [...] iria votar nela de novo em 2022? (futuro do preté-
rito em perífrase)

(9) Você [...] ia votar nela de novo em 2022?(pretérito imperfeito 
em perífrase)

(10) Você [...] votava nela de novo em 2022?(pretérito imper-
feito simples)

Em (7), a forma verbal ‘votaria’ designa o futuro do pretérito em 
sua forma simples. Considerando-se o nível textual, esse tempo verbal 
é usado metaforicamente, com o objetivo de limitar a validez do argu-
mento. Em (8), a perífrase ‘iria votar’, expressão composta pelo verbo 
auxiliar ‘ir’, flexionado no futuro do pretérito, e pelo infinitivo do verbo 
‘votar’, principal da construção.Essa construção é uma das possíveis for-
mas de materialização do futuro do pretérito.

Essa materialização ocorre, em (9), com o verbo auxiliar ‘ir’, fle-
xionado no pretérito imperfeito do indicativo, seguido do verbo ‘votar’, 
em sua forma infinitiva. Em (10), por fim, ocorre mais uma forma de 
materialização do futuro do pretérito disponível na língua. Desta vez, 
a realização desse tempo ocorrepor meio do emprego da forma verbal 
‘votava’, flexionada no pretérito imperfeito do indicativo.

Sob esse aspecto, é importante ressaltarmos que, embora na lin-
guagem escrita, o emprego do imperfeito em lugar do futuro do pretéri-
to proporciona ao texto o tom de coloquialidade/informalidade ao qual 
Garcia (2010) se refere. Argumentativamente, o emprego de ‘votava’ 
(pretérito imperfeito do indicativo, mundo narrado) revela uma atitude 
mais descompromissada, de menor engajamento por parte do locutor.
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Considerações finais

Buscamos, neste trabalho, mostrar a importância da integração 
entre teorias gramatical e linguística, aliadas a práticas pedagógicas. A 
partir de uma interface entre os níveis morfológico e textual, inicialmen-
te demonstramos o conhecimento gramatical necessário para o reco-
nhecimento dos verbos em sua forma, bem como as noções gramaticais 
que essa categoria veicula. Procedemos, posteriormente, à análise dos 
tempos verbais e sua função no texto.

Esperamos, assim, ter contribuído não apenas para um estudo 
das condições linguísticas de significaçãoda categoria verbal, mas tam-
bém, ainda que preliminarmente, para o emprego dos tempos verbais 
como estratégia argumentativa.



UNIDADE 3

ASPECTOS PRAGMÁTICOS DA  
GRADAÇÃO DIMENSIVA
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CAPÍTULO 4

MORFOLOGIA E ENSINO: TRABALHANDO 
COM O DIMINUTIVO NAS AULAS DE 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA MATERNA

Jeane Nunes da PENHA

Há muito tempo, “especialistas” em Língua Portuguesa vinculam 
o fracasso do ensino de Português como língua materna ao excesso de 
nomenclaturas. De fato, uma das dificuldades verificadas hoje em alunos 
brasileiros está justamente ligada à maciça exposição a nomenclaturas; 
contudo, é importante ter em mente que essa dificuldade possa estar 
relacionada a outros fatores, como, por exemplo, o modo como essas 
terminologias estão sendo transmitidas em sala de aula, pois, muitas ve-
zes, são dadas de maneira isolada, de modo pouco atrativo e sem ligação 
alguma com a realidade dos estudantes.

No ensino de morfologia, encontramos impasses vinculados aos 
processos de formação de palavras. Além de categorizar os processos 
de flexão e derivação, o aluno ainda precisa delimitar dentre uma vasta 
gama de afixos aqueles que seriam mais flexionais ou mais derivacionais 
– o que não é tarefa fácil, dado que muitos afixos podem apresentar tanto 
comportamento flexional quanto derivacional. Este problema evidencia 
que tal demarcação não deve ser tomada exclusivamente como uma di-
cotomia durante a aprendizagem, com o intuito de somente nomear, e 
sim como algo mais gradual, como aponta Gonçalves (2011; 2019). 

A partir de tais observações, o presente trabalho visa a elucidar 
sobre a formação de vocábulos que envolvem o uso dos sufixos indi-
cadores de grau -inho e -zinho no Português Brasileiro, caracterizada 
como um processo flexional na tradição gramatical, assim como mostrar 
a polifuncionalidade contida nestes dois afixos. É importante destacar 
que, no Português Brasileiro, o diminutivo pode ser expresso analítica 
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ou sinteticamente. Na sua forma sintética, foco deste artigo, pode ex-
pressar-se através de diversos sufixos como, -ito, -ulo, -culo, etc., além das 
duas formas já mencionadas anteriormente. Sendo assim, de modo geral, 
objetivamos explicitar de que maneira estes marcadores de grau diminu-
tivo são abordados nas gramáticas tradicionais (CUNHA & CINTRA, 
1985; ROCHA LIMA, 2014) e como estes sufixos foram analisados 
nos trabalhos de Lee (1999) e Gonçalves (2011; 2019); além disso, pre-
tendemos mostrar, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio, a orientação dada para o ensino da língua materna e 
propor, com base em Basso & Pires de Oliveira (2012), uma abordagem 
mais satisfatória para o ensino de estruturas com indicadores de grau 
nas aulas de português como língua materna capaz de auxiliar e ajudar 
docentes e discentes durante o ensino de morfologia. 

Este artigo está subdividido em quatro seções: após esta, apre-
sentaremos a descrição desses afixos em gramáticas tradicionais e na 
literatura linguística/acadêmica; na seção 2, abordaremos o ideal pro-
posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para 
o ensino de língua materna, bem como o referencial teórico adotado 
durante a elaboração da proposta de atividade exposta na seção seguin-
te; na seção 3, detalhamos a atividade pensada para alunos de Ensino 
Médio e, finalmente, apresentamos o que podemos concluir a partir da 
descrição desses marcadores de grau. 

1. Do tratamento do diminutivo

Para analisar o tratamento dos afixos diminutivo -inho e -zinho 
(e suas variantes), recorremos às gramáticas tradicionais (doravante GTs) 
Nova gramática do português contemporâneo (CUNHA & CINTRA, 
1985); Gramática normativa da língua portuguesa (ROCHA LIMA, 
2014) e aos estudos científicos de Lee (1999) e Gonçalves (2011; 2019), 
a fim de observar se os valores associados a esses indicadores de grau são 
semelhantes. 
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1.1 O que dizem as GTs?

Em ambas as gramáticas escolhidas para a análise dos sufixos em 
foco, observamos que os marcadores de grau são abordados em dois ca-
pítulos: Substantivo e Advérbio. No capítulo destinado aos substantivos 
da Nova gramática do português contemporâneo, Cunha & Cintra (2013) 
revelam que o grau é uma das formas flexionadas em que os substan-
tivos podem se apresentar. Segundo os autores, o diminutivo pode ser 
expresso através de dois processos: (i) sintético, por meio do emprego 
dos sufixos -inho(a) ou -zinho(a) (1),e (ii) analítico, que corresponde a 
junção de um adjetivo que carregue a ideia de diminuição (2):

(1) Um ratinho entrou em uma lata de refrigerante vazio se es-
condendo apavorado do meu gato 

(2) “Um rato pequeno entrou em uma lata de refrigerante vazio se 
escondendo apavorado do meu gato” 

Rocha Lima (2014) ainda aborda que os indicadores de diminu-
tivo podem aparecer excepcionalmente em pronomes (‘elezinho’), verbos 
(‘dormindinho’) e advérbios (‘agorinha’) e assume que existe diferença 
quanto ao emprego dos sufixos -inho(a) e -zinho(a), já que o uso do 
último seria“obrigatório quando o substantivo terminar em vogal tônica, ou 
ditongo: café, pai – cafezinho, paizinho” (ROCHA LIMA, 2014, p. 135). 

Os gramáticos ainda apresentam os valores que as estruturas 
com indicadores de grau podem traduzir. Rocha Lima (2014) descreve 
que o diminutivo pode exprimir ideia de carinho e, com esse intuito, 
pode adjungir-se, inclusive, a adjetivos:

(3) “Que voz f* e que menina bonitinha!” 
Fonte: https://twitter.com/kefera/status/512794546153869312. Acesso 
em 15/04/2020.

Cunha & Cintra (1985) argumentam que “o que denominamos 
AUMENTATIVO e DIMINUTIVO nem sempre indica o aumento ou a 
diminuição do tamanho de um ser” (1985, p. 212 – grifos dos autores). 

https://twitter.com/kefera/status/512794546153869312
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Assim sendo, os autores assumem que os afixos que exprimem ideia 
de diminutivo também se prestam a modalização discursiva; por isso, 
através de seus usos é possível os falantes expressarem suas impressões 
acerca de seres, coisas e/ou situações. Para corroborar essa assunção, os 
autores citam SKORGE (1958, p. 50-51): 

O emprego dos sufixos diminutivos indica ao leitor ou inter-
locutor que aquele que fala ou escreve põe a linguagem afetiva 
no primeiro plano. Não quer comunicar ideias ou reflexões, 
resultantes de profunda meditação, mas o que quer é exprimir, 
de modo espontâneo e impulsivo, o que sente, o que o comove ou 
impressiona – quer seja carinho, saudade, desejo, prazer, quer, 
digamos, um impulso negativo: troça, desprezo, ofensa. Assim 
se encontra no sufixo diminutivo um meio estilístico que elide 
a objetividade sóbria e a severidade da linguagem, tornando-
-a mais flexível e amável, mas às vezes também mais vaga.

Por fim, Cunha & Cintra (1985) encerram o capítulo “Subs-
tantivo” mostrando formas especializadas (lexicalizadas), ou seja, formas 
que, a partir da adição do diminutivo, rotinizaram-se na língua e con-
verteram-se em novas entradas lexicais no português, cuja interpretação 
não é gerada a partir da soma dos constituintes (substantivo + sufixo 
indicador de grau diminutivo). Assim sendo, o sentido que é construído 
é mais amplo do que o sentido que é obtido a partir da adição de seus 
componentes, como observado em (ex.4) em que o sufixo -inho não 
transmite a noção de pequenez, mas um tipo de doce feito com leite 
condensado e coco ralado: 

(4) “E para a nossa noite ficar mais doce, beijinho com uva!” 
Fonte: https://twitter.com/hashtag/petitbonbonbr?src=hash. Acesso 
em 15/04/2020.

Finalmente, na seção destinada aos advérbios, tanto Cunha & 
Cintra (1985) quanto Rocha Lima (2014) dedicam apenas duas linhas 
para explicitar que, na linguagem coloquial, geralmente, certos advérbios 
de tempo e de lugar podem assumir a forma diminutiva com valor de 

https://twitter.com/hashtag/petitbonbonbr?src=hash
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superlativo absoluto, como em ‘pertinho’ e ‘cedinho’. Cunha & Cintra, 
assim como faz Rocha Lima no capítulo destinado aos substantivos, 
também falam dos sufixos em foco, mas em nenhum momento mencio-
nam algum tipo de diferença entre os dois, o que induz o leitor a pensar 
que ambos não estariam numa relação de distribuição complementar. 

1.2. O que encontramos na literatura acadêmica?

Assim como visto nas GTs, Lee (1999) mostra que há duas ma-
neiras de expressar o diminutivo em não verbos (substantivos, adjetivos e 
advérbios): por meio de sufixação -inho(a) e por meio de sufixação -zi-
nho(a). Diferentemente dos gramáticos que abordam os afixos indicado-
res de grau como produto de um processo flexional, o autor argumenta 
que “a formação de diminutivo no PB deve ser tratada diferentemente da de-
rivação/composição e da flexão nos processos de formação de palavras” (LEE, 
1999, p. 114). O autor ainda aborda algumas semelhanças e diferenças 
entre os dois sufixos. 

Com relação às semelhanças, Lee (1999) afirma que ambos são 
incapazes de alterar os traços da categoria lexical do radical, bem como a 
marca de gênero (mesa-mesinha/ bonita-bonitinha); além disso, segundo 
o autor, durante o processo derivacional, as vogais médias /ɛ/ e /ɔ/, na 
posição tônica mudam para /e/ e /o/ na posição átona (b[ɛ]lo > b[e]leza), 
mas na formação do diminutivo isso não ocorre (b[ɔ]la> b[ɔ]linha; caf[ɛ] 
> caf[ɛ]zinho). Já com relação à diferença entre -inho e -zinho, o autor 
destaca que o primeiro sufixo é “acrescido aos radicais com vogais temáti-
cas (-a, -o, -e, que representam, nas palavras não-verbais, classes morfológicas, 
como número e gênero), enquanto o segundo sufixo é acrescido aos radicais sem 
vogais temáticas” (p. 114). Lee (1999) ainda explicita que, em palavras pro-
paroxítonas e palavras que terminam com sílaba pesada, o afixo diminuti-
vo empregado é -zinho(a):

(5) “Duas amigas, um propósito: desenvolver nossa espirituali-
dade. Queremos acender, a cada dia, uma lampadazinha do 
nosso eu interior.” 
Fonte: https://www.instagram.com/aluzvemdedentro/. Acesso em 
16/04/2020.

https://www.instagram.com/aluzvemdedentro/
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Outros pontos mencionados pelo autor correspondem ao acento 
lexical, pois -inho(a) teria apenas um acento lexical (‘sapatínho’), ao pas-
so que palavras que envolvem formação em -zinho(a) teriam mais de um 
(‘càfezínho’), além de admitirem a inserção do morfema plural (hotelzinho 
> hoteizinhos), enquanto que palavras terminadas em -inho não permitem 
(casinhas > *casasinhas). Nesses e em outros exemplos, marcamos o acento 
lexical através de acentos gráficos (´ para primário e ` para secundário).

No domínio prosódico, Lee (1999) relata que as formações que en-
volvem -inho seriam frutos de um processo derivacional, enquanto que as 
formações em -zinho seriam produto de processo composicional, nesse sen-
tido, -zinho é considerado uma palavra fonológica. Contudo, é possível en-
contrar controvérsias. Com relação a -inho, o autor explicita três problemas: 
(i) como mencionado no segundo parágrafo desta subseção, palavras frutos 
de derivação são sujeitas à neutralização vocálica, enquanto vocábulos cuja 
formação envolve -inho não; (ii) processos derivacionais implicam regras de 
alomorfia, ao passo que em processos com -inho não;  (iii) afixos derivacio-
nais constituem o núcleo de uma palavra e estão sempre à direita (padrão 
modificador-núcleo), já em formações com -inho ocorrem modificadores 
que estão sempre à esquerda da base (padrão núcleo-modificador).

O sufixo -zinho, por apresentar plural e concordância entre os 
constituintes, assemelha-se a compostos pós-lexicais, entretanto apre-
senta: (i) deslocamento do acento (‘càfezínho’), o que não ocorre em 
compostos pós-lexicais (ámor-próprio> *amór-próprio); e (ii) na for-
mação de plural, operações com -zinho sofrem a regra de simplificação a 
fim de satisfazer o Princípio da Preservação de Estrutura (cafeszinhos> 
cafezinhos), ao passo que compostos pós-lexicais não se sujeitam a tal 
princípio (médicos-[s]irurgiões). Para o autor, em função dos problemas 
expostos, -inho não pode ser considerado sufixo derivacional, tampouco 
-zinho deve ser encarado como composto pós-lexical.

A fim de evidenciar fatores que diferenciam afixos flexionais de 
afixos derivacionais, Gonçalves (2011; 2019) expõe oito critérios, por ve-
zes usados por gramáticos e linguistas, cujo intuito é diferenciar ambos os 
processos morfológicos: (i) Relevância Sintática; (ii) Meios de materiali-
zação; (iii) Aplicabilidade; (iv) Posição da cabeça lexical; (v) Mudança de 
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classe; (vi Estabilidade semântica; (vii) Excludência e reaplicação e (viii) 
Lexicalização. A partir desses critérios, o autor descreve uma série de im-
precisões quanto às características distintivas entre tais afixos e algumas 
delas correspondem justamente ao estatuto dos marcadores de grau no 
português; dessa forma, o autor defende a ideia de continuum para analisar 
tais afixos.

Como visto na subseção anterior, para a GT, o grau é uma das 
formas em que o substantivo pode flexionar-se; assim sendo, palavras 
que envolvem formação com sufixos indicadores de grau são considera-
das fruto de um processo flexional. Será? Voltando aos critérios usados 
na diferenciação dos processos de formação de palavras, o primeiro deles 
corresponde à relevância sintática, que diz respeito à obrigatoriedade 
sintática, ou seja, afixos flexionais são exigidos sintaticamente, ao passo 
que afixos derivacionais são opcionais. No entanto, não é o que vemos a 
seguir, já que a ausência do sufixo não afeta a sintaxe, ao contrário dos 
afixos que marcam gênero e número, por exemplo, que são exigidos sin-
taticamente e suas ausências geram sentenças agramaticais:

(6) “Muitos gatinhos precisam de um lar em Santos-SP e região! 
Permita alegrar a sua vida com um gatinho!” 
Fonte: https://pt-br.facebook.com/adocaodegatinhossantos
Acesso em 16/04/2020.

(7) “Muitos gatos precisam de um lar em Santos-SP e região! 
Permita alegrar a sua vida com um gato!”
[exemplo criado pelo autor].

(8) “*Muitos gatinhas precisam de um lar em Santos-SP e região! 
Permita alegrar a sua vida com um gatinha!”
[exemplo criado pelo autor].

Outro critério diz respeito aos meios de materialização. Segun-
do esse critério, afixos flexionais apenas se expressam morfologicamente, 
quando há competição com outras estratégias, são vistos como deri-
vacionais. Nesse sentido, os sufixos -inho e -zinho possuem traços de 

https://pt-br.facebook.com/adocaodegatinhossantos
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derivação na medida em que concorrem com outras estratégias (vide 
exemplo 2). O terceiro princípio diz que as marcas flexionais são mais 
aplicáveis que as derivacionais e, por isso, constituem paradigmas mais 
regulares e sistemáticos. É possível acrescentar os marcadores de grau, 
praticamente, a todos os nomes da língua; por isso, neste caso, seriam ta-
xados como flexionais. De acordo com Gonçalves (2019, p. 101), afixos 
de grau “são tão usuais em português que, além de estruturarem paradigmas 
sem células vazias, extrapolam os limites categoriais da base, anexando-se a 
numerais, pronomes, advérbios e até mesmo a interjeições”.

Outra máxima apresentada pelo autor corresponde à posição 
da cabeça lexical–já mencionada anteriormente pelo trabalho de Lee 
(1999). Segundo esse critério, afixos derivacionais constituem o núcleo 
de uma palavra e estão sempre à direita, já os afixos flexionais se com-
portam como modificadores e estão sempre à esquerda da base. Com 
base nessa máxima, os sufixos de grau também podem ser considera-
dos flexionais, pois, tanto em ‘portinha’ quanto em ‘portão’, o significado 
parte da base ‘porta’ que carrega a interpretação do vocábulo.

Os sufixos marcadores de grau também podem ser caracteriza-
dos como flexionais segundo o critério da mudança de classe, em que 
apenas processos derivacionais seriam responsáveis por alterar a natu-
reza categorial da base a que se adjunge. Na máxima que diz respeito à 
estabilidade semântica, nesse caso, para ser flexional, “um formativo não 
pode apresentar variabilidade semântica, isto é, deve levar sempre ao mes-
mo significado”, em contrapartida, afixos derivacionais “não se mostram tão 
coerentes do ponto de vista semântico, pois seus significados podem variar de 
uma palavra para outra” (GONÇALVES, 2007, p. 159); assim, sufixos 
indicadores de grau diminutivo podem tanto expressar a pequenez de 
alguém e/ou algo, como as impressões dos falantes acerca de seres, coisas 
e/ou situações, afeto/carinho, desprezo, etc.

O penúltimo critério corresponde a excludência e reaplicação. 
Afixos derivacionais podem ser aplicados mais de uma vez, ao passo que 
afixos flexionais não:
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(9) “Parece uma menininhazinha, mas tem 2m de altura” 
Fonte: https://web.facebook.com/ksrlie/posts/parece-uma-menininhazi-
nha-mas-tem-2m-de-altura-juivanadarc-brazil/1820602927960006/?_
rdc=1&_rdr]. Acesso em 16/04/2020.

Por fim, Gonçalves aborda o fenômeno da lexicalização, no qual são 
constantes as arbitrariedades formais e semânticas dos afixos derivacionais, 
ao passo que, nos afixos flexionais, a arbitrariedade é pouco provável. O tipo 
mais comum de lexicalização é a semântica; nesse caso, a interpretação das 
formas não é gerada a partir da soma dos constituintes (palavra + afixo). 
Há muitas formas lexicalizadas com os afixos de grau, como por exemplo, 
‘coxinha’ (“tipo de salgado frito”) e ‘caipirinha’ (“bebida”).

Para encerrar esta seção, detalhamos a seguir os critérios analisa-
dos por Gonçalves (2011; 2019) e a classificação dos afixos em estudo:

PROCESSOS

CRITÉRIOS FLEXÃO DERIVAÇÃO

Relevância Sintática   X

Meios de materialização   X

Aplicabilidade X  

Posição da cabeça lexical X  

Mudança de classe X  

Estabilidade semântica   X

Excludência e reaplicação   X

Lexicalização   X

Quadro 1 – Critérios de categorização dos afixos ‑inho e -zinho.

2. Do ideal para o real: o que orientam os PCNs

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (do-
ravante PCNs) são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal cujo 
intuito é orientar a educação de forma que garanta a todos um refe-
rencial comum para a formação escolar. É irrefutável o fato de que o 
documento seja passível de críticas, uma vez que visa a uma meta co-

https://web.facebook.com/ksrlie/posts/parece-uma-menininhazinha-mas-tem-2m-de-altura-juivanadarc-brazil/1820602927960006/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ksrlie/posts/parece-uma-menininhazinha-mas-tem-2m-de-altura-juivanadarc-brazil/1820602927960006/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ksrlie/posts/parece-uma-menininhazinha-mas-tem-2m-de-altura-juivanadarc-brazil/1820602927960006/?_rdc=1&_rdr
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mum de aprendizagem, ou seja, uma homogeneização do ensino num 
país pluricultural. Além disso, a aparente solução pensada por meio do 
documento põe no esquecimento as desigualdades existentes dentro 
do sistema educacional de todo o país, uma vez que o ensino varia 
de instituição para instituição, de cidade para cidade e de estado para 
estado. Críticas à parte, é importante ressaltar alguns pontos antes de 
passar para a proposta de atividade. 

Segundo os PCNs do Ensino Médio, o estudo de Língua Portu-
guesa deve ser pautado no uso e na reflexão que fazemos desta na vida e 
na sociedade. Em grande parte, o ensino de língua materna está centra-
do na compreensão de nomenclaturas como eixo principal, distanciadas 
do uso, da função e do texto; dessa forma, propõe-se uma interação entre 
língua e linguagem, na qual a designação de nomenclaturas ficaria em 
segundo plano. Seguindo esta visão, como já mencionado na parte in-
trodutória deste artigo, a defasagem no ensino de Língua Portuguesa é 
vinculada ao excesso de nomenclaturas, quando na verdade a dificuldade 
se dá no modo como essa sistematização é transmitida em sala de aula. 
Ainda segundo o documento (p. 17-18): 

[...] o estudo da língua materna deve, pela interação verbal, 
permitir o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alu-
nos. Apenas considerando-a como linguagem, ação em intera-
ção, podemos atender a comunicabilidade esperada dos alunos.

Assim, o aluno do ensino médio deixaria de ser passivo para se 
tornar mais ativo durante o processo de aprendizagem. Para chegar a 
esse ideal de atuação do estudante de língua materna, o documento pro-
põe que (p. 18):

[...] o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portugue-
sa deve basear-se em propostas interativas língua/linguagem, 
consideradas em um processo discursivo de construção do pen-
samento simbólico, constitutivo de cada aluno em particular e 
da sociedade em geral.
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Aproveitando a deixa da “construção do pensamento simbólico” 
mencionado nos PCNs, propomos pensar a gramática como objeto cien-
tífico (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012) e não como sinônimo 
de prescrição e/ou erro, já que a priori adentramos no sistema de ensino 
dominando as regras da nossa língua. Nessa medida, ao fazer/propor ci-
ência, o professor assume o papel de mediador e o aluno torna-se agente 
do conhecimento, assumindo, assim, o papel de aluno-pesquisador. Nas 
palavras de Basso & Pires de Oliveira (2012, p. 17):

[...] a linguística pode, na sua radicalidade de priorizar a lín-
gua falada e perspectiva científica, fornecer outras rotas, ins-
taurando um olhar curioso, que é libertador e pode ter efeitos 
(tecnológicos e práticos) positivos, como melhorar o desempe-
nho na escrita e na leitura.

A língua é um dos fatores primordiais na constituição da iden-
tidade dos indivíduos e fator inerente à comunicação humana; por isso, 
deve ser tomada “como um objeto natural” e é nosso dever “estudá-la como 
tal” (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p. 27). Cabe ressaltar 
que analisar a gramática cientificamente exige também do professor/
mediador, pois é importante estar bem preparado e atento, porém, in-
felizmente, sabe-se que o labor docente é injustamente desvalorizado, 
mal remunerado. Sendo assim, sem estímulo, o profissional desanimado 
acaba caindo no de sempre: prescrição. 

3. Proposta de atividade com o uso do diminutivo: fazendo ciência

Como já mencionado na seção anterior, este artigo tem como pro-
pósito mostrar que é possível fazer ciência nas aulas de português como 
língua materna. Retomando Basso & Pires de Oliveira (2012, p. 34):

Veja que não se trata de trazer a linguística para ensinar 
língua materna [...] simplesmente não é possível, dado que o 
aluno já domina sua língua materna, mas sim para oferecer 
um olhar científico sobre nossa língua materna, para encará-
-la como objeto natural, merecedor de um estudo sistemático e 
com ela construir uma gramática.
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Em função de que, ao final do ensino básico, saber/conhecer a 
Língua Portuguesa é ter total domínio das regras/normas que a regem, 
notamos uma maior importância voltada para a produção de atividades 
metalinguísticas (sistematização de todo o conhecimento adquirido du-
rante a escolarização), porém as atividades propostas aqui terão caráter 
epilinguístico (realizadas inconscientemente pelo falante/estudante). 
Em outras palavras, não serão embasadas pela sistematização de no-
menclatura ou sequências de repetição, ou seja, o famoso “decoreba”, 
mas sim por exercícios que promovam ao estudante a construção do 
pensamento crítico sobre os diferentes usos da sua língua. 

A proposta de aula terá como base o gênero meme, que sur-
giu como consequência da propagação da internet e, por isso, é muito 
acessível ao estudante. Os memes são formas de difundir conceitos e/ou 
ideias online e estão presentes, por exemplo, em e-mails, blogs, notícias e 
maciçamente nas redes sociais. Devido sua difusão em larga escala, ou 
melhor, devido seu caráter viral passaram a ser utilizados, inclusive, no 
marketing e na publicidade. 

3.1. Atividade

1. Com base na análise e reflexão dos memes abaixo, discorra 
sobre o uso do sufixo diminutivo no português.
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[Fonte: www.google.com.br/imagens] Acesso em 16/04/2020.

2. O uso do diminutivo nos memes abaixo transmite a mesma 
ideia daquela analisada nos memes anteriores? Sim/Não? Ex-
plique sua resposta.

http://www.google.com.br/imagens
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[Fonte: www.google.com.br/imagens] Acesso em 16/04/2020.

3. As tirinhas são caracterizadas por apresentarem histórias e/
ou narrativas curtas e, normalmente, possuem cunho humo-
rístico e/ou irônico. Com base no que você já aprendeu sobre 
o uso dos sufixos diminutivo no português explique em que 
consiste o humor presente na tirinha:

[Fonte: www.google.com.br/imagens] consultado em 16/04/2020.

3.2 Sobre a atividade

Notamos que os três exercícios são práticos e simples, mas pos-
suem como objetivo central fazer com que o aluno reflita sobre os di-
ferentes valores agregados ao uso de palavras que envolvem os sufixos 
indicadores de grau diminutivo e elabore respostas, a fim de cultivar 
sempre a prática escrita. 

http://www.google.com.br/imagens
http://www.google.com.br/imagens
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Além de compartilharem um objetivo comum (promover re-
flexão), cada exercício possui um objetivo próprio, como observado no 
quadro a seguir:

ATIVIDADE/
EXERCÍCIO

OBJETIVO

1 Refletir sobre a função primária do uso do diminutivo (expressar 
pequenez) e novas funções (traduzir ironia); compreender que o 
sufixo não se adjunge apenas a substantivos, mas a outras categorias 
gramaticais da língua, o que exprime sua alta produtividade em 
comparação a outros afixos.

2 Descrever outros usos de palavras com os sufixos indicadores de 
grau diminutivo e mostrar que os exemplos diferem quanto ao 
valor empregado: no primeiro meme observamos uma estratégia de 
aproximação do emissor com seu interlocutor e no segundo uma forma 
que se especializou na língua (lexicalização). 

3 Propor uma reflexão acerca dos estigmas sociais relacionados ao uso de 
estruturas com sufixos diminutivos, pois, em geral, são associados à fala 
feminina e/ou homossexual. 

Quadro 2 – Objetivo próprio de cada exercício proposto.

Para uma aula rápida e/ou com pouco tempo,o docente pode op-
tar também por promover o debate em sala de aula e, assim, ouvir as im-
pressões dos estudantes sobre esses usos tão recorrentes em sua língua 
materna. 

Considerações finais

De modo geral, abordamos resumidamente o tratamento dos su-
fixos indicadores de grau -inho e -zinho, a fim de mostrar congruências 
e incongruências no tratamento adotado a ambos afixos. Com isso, veri-
ficamos que, nas abordagens mais tradicionais processos de palavras que 
envolvem -inho e -zinho são considerados flexionais, mas novas pesqui-
sas exprimem o caráter polifuncional desses sufixos. Por isso, uma das 
saídas oferecidas seria adotar uma concepção por continuum, já que ora 
apresentam traços flexionais, ora traços derivacionais. Além disso, pro-
pomos, por meio de atividades, pensar a gramática como objeto cientí-
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fico, com o objetivo de atender melhor às demandas dos alunos e, prin-
cipalmente, fugir do viés normativo com conteúdos dados de maneira 
isolada, sem atrativos e sem ligação alguma com a realidade dos alunos. 
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CAPÍTULO 5

UMA ANÁLISE DA ABORDAGEM 
DO DIMINUTIVO EM ESTUDOS 

LINGUÍSTICOS E NO ENSINO

Pâmela Fagundes TRAVASSOS

O presente artigo tem como objeto de estudo a formação diminuti-
va no português do Brasil (doravante, PB). O tema consiste na abordagem 
dos afixos de grau diminutivo em estudos linguísticos, em gramáticas tra-
dicionais e no ensino em nível médio. Normalmente, tais formativos ten-
dem a ser associados à noção de “tamanho pequeno”; no entanto, estudos 
linguísticos vêm apontando para uma multiplicidade de funções discursi-
vo-pragmáticas desses usos, verificada em situações concretas de interação 
sociocomunicativa. Como exemplo, podemos citar o seguinte uso:

Figura 1. Indicação de afetividade por meio do diminutivo (Endereço eletrônico: 
<https://gcn.net.br/noticias/398177/patricia/2019/05/pintor-famoso-na-apae-mun-
dial-jose-henrique-breda-estara-com-sua-mae-geraldina-e-a-irma-no-leilao-de-ho-
je-doando-uma-tela-feita-por-sua-maezinha-embai>. Acesso em 04/07/2019, grifo 
nosso.)
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Na Figura 1, presente no gênero textual notícia, há a indicação 
de afetividade por meio do diminutivo em ‘mãezinha’. Assim, não há 
revelação de “tamanho pequeno”, mas de carinho, cuidado e intimidade 
entre a mãe e o filho.

Desse modo, com esta pesquisa, objetivamos (i) descrever o fenô-
meno com base em estudos linguísticos; (ii) observar o tratamento dado 
aos afixos gradativos em algumas gramáticas tradicionais e (iii) apresentar 
uma proposta de aplicação prática do tema em uma turma de nível médio 
(um exercício).

Para tanto, baseamo-nos em referencial teórico voltado para os 
estudos linguísticos do fenômeno, bem como em aporte teórico mais 
direcionado para a temática do ensino. No que se refere ao primeiro, 
temos por base as inúmeras funções discursivo-pragmáticas do diminu-
tivo, tal como apresentadas em Da Silva (2006) e em Gonçalves (2007) 
e também o entendimento de grau como continuum flexão-derivação, 
como proposto por Bybee (1985) e Piza (2001). Já o pressuposto teórico 
relacionado ao ensino baseia-se nos três eixos para o ensino de gramáti-
ca: (i) ensino de gramática e atividade reflexiva (e também FRANCHI, 
2006); (ii) ensino de gramática e produção de sentidos e (iii) ensino de 
gramática, variação e normas, presente em Vieira (2017). 

1. Descrição do fenômeno com base em estudos linguísticos

Primeiramente, com relação ao grau, estudos linguísticos apon-
tam para a noção de gradiência. Tal como proposto por Bybee (1985), 
Piza (2001) propõe um continuum flexão-derivação. Para Piza (2001), 
a ordem dos formativos na estrutura morfológica dos nomes reflete a 
ordem no continuum. Além disso, Gonçalves (2011), a partir de diversos 
critérios empíricos, aponta muitos motivos pelos quais a disposição do 
grau em uma escala é a maneira mais eficaz para descrição dos afixos 
gradativos. 

Por muito tempo (e talvez ainda até na atualidade), o grau foi/é 
considerado (pela literatura de orientação prescritiva de modo geral, por 
determinadas obras didáticas e por algumas gramáticas) como meca-
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nismo da flexão. Mattoso Camara Jr. (1970), no entanto, questionou 
até que ponto podemos, de fato, considerar o grau como mecanismo 
flexional. Assim, o autor trouxe a ideia de que o grau possui aspectos 
que o levariam a ser analisado como mais próximo do polo da derivação, 
apresentando comportamento diferente do de gênero e de número. 

Como observado em Gonçalves (2007), os argumentos apre-
sentados pelo autor para defender essa ideia foram os seguintes: “não 
há obrigatoriedade no emprego desses sufixos (...) - é a rigor uma questão 
de estilo ou preferência pessoal. Ou, antes, trata-se de um uso muito espa-
çado e esporádico.” (MATTOSO CAMARA Jr., 1970, p. 72); e “não 
há sistematização coerente (...) para uma classe formal bem definida, como 
sucede com a flexão de plural para os adjetivos portugueses em geral e para 
a flexão de feminino com os adjetivos terminados em -o.” (MATTOSO 
CÂMARA Jr., 1970, p. 73). Desse modo, o autor aponta para o grau 
mais como mecanismo derivacional. 

Então, Piza (2001) reconhece as características derivacionais 
do grau, embora não sem deixar de considerar também a presença de 
propriedades semânticas e formais típicas da flexão na análise do grau. 
Assim, para a autora, as marcas de grau não constituem flexão nem de-
rivação prototipicamente, mas se encontram fluidamente distribuídas 
num continuum. Para Piza (2001), não há fenômenos prototipicamen-
te flexionais ou derivacionais; todos se localizam em diferentes pontos 
da escala.

Portanto, uma análise por continuum se mostra mais eficaz para a 
descrição das marcas de grau em português porque estas não apresentam 
comportamento prototipicamente flexional ou derivacional, isto é, não 
apresentam fronteiras rígidas entre as duas “morfologias” (GONÇAL-
VES, 2011). Em função de diversos parâmetros, chega-se a diagnósticos 
diferentes. Observamos que o grau se encontra mais próximo do polo 
derivacional, mas apresenta características flexionais, como a não alte-
ração da classe gramatical da palavra, a possibilidade de aplicabilidade 
plena e a não constituição como cabeça lexical. Destarte, a perspectiva 
mais compatível com os fatos é a constituição de continuum.
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Outro aspecto evidenciado pelos estudos linguísticos são as 
inúmeras funções semântico-pragmáticas que o diminutivo pode exer-
cer (DA SILVA, 2006; GONÇALVES, 2007). Dentre elas, podemos 
citar o seu uso avaliativo positivo (para culturas ocidentais), baseado na 
metáfora conceptual “O QUE É PEQUENO É AGRADÁVEL”, o 
qual tem relação com (i) o diminutivo carinhoso/ternurento, usado para 
indicar afetividade, cuidado, proximidade e intinidade entre os interlo-
cutores e (ii) elementos prazerosos (hedonismo), como quando é usado 
para fazer referência a uma comida ou a uma bebida boa, por exemplo.

Além disso, há os casos de diminutiva puerilia, para se referir a 
tudo relacionado ao universo das crianças. Os afixos de grau diminutivo 
também estão a serviço da indicação de compaixão, indulgência, numa 
atitude empática; podem ser usados como uma estratégia de convenci-
mento, de modo que o interlocutor realize a ação desejada; ou, ainda, 
para modalizar, atenuar a importância de uma situação, revelar inten-
sidade, como extensão metonímica de “tamanho pequeno” (TAYLOR, 
1995a, p. 147), bem como pode ser utilizado para indicar tempo breve 
(curta duração) de um estado de coisas; uma atitude de modéstia, sim-
plicidade. Por fim, podemos citar o uso do diminutivo aproximativo e 
de semelhança/imitação, motivado pela metáfora “O APROXIMADO 
É PEQUENO” e também seu uso como elemento tautológico, quando 
salienta a referência pequena já presente na base.

Por outro lado, há também o uso avaliativo negativo do diminu-
tivo, que se baseia na metáfora “O QUE É PEQUENO É DE POUCO 
VALOR, NÃO PRESTA” (DA SILVA, 2006), como uma expressão de 
atitude depreciativa, de antipatia, de aversão e de descontentamento em 
relação ao(s) sujeito(s) de quem/com quem se fala. Estudos linguísticos 
apontam, igualmente, para os casos de lexicalização, em que há “uma 
fuga ao padrão esperado” (BAUER, 1983, p. 23). Trata-se de um “fenôme-
no de petrificação”, em que o significado de toda a palavra já não corres-
ponde à soma do significado das partes, promovendo-se a designação de 
novas entidades.

É importante ressaltar que “tamanho pequeno” é o sentido pro-
totípico, a partir do qual sentidos metafóricos e metonímicos surgem 
(DA SOLVA, 2006); no entanto, evidências desse valor no uso são pou-
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cas, se comparado ao matiz semântico-discursivo-pragmático a que o 
diminutivo pode servir. Seguem alguns exemplos de instanciações de 
usos de algumas dessas funções diversas:

Figura 2: Indicação de intensidade por meio do diminutivo (Endereço eletrônico: 
<https://www.somostodosum.com.br/clube/artigos/espiritualidade/como-ficar-

-pertinho-de-deus-26897.html>. Acesso em 04/07/2019, grifo nosso.)

Figura 3: Indicação de significado metonímico por meio do diminutivo (Ende-
reço eletrônico: <http://redeglobo.globo.com/pa/tvliberal/noticia/2015/05/libe-
ral-comunidade-quer-saber-como-voce-lida-com-flanelinhas.html>. Acesso em 
25/10/2019.)
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Na Figura 2, ocorre o uso do diminutivo ‘pertinho’ para indicar 
intensidade (“muito perto”) e, na Figura 3, percebemos o uso metoními-
co do diminutivo em ‘flanelinhas’, uma vez que o instrumento “flanela” 
é tomado pelo profissional que com ele trabalha.  

Estudos linguísticos voltados para o ensino, como o de Viei-
ra (2017), revelam uma preocupação com o ensino de língua mecâni-
co voltado exclusivamente para a metalinguagem, tal como ocorre fre-
quentemente. De acordo com a autora, é importante que o ensino seja, 
acima de tudo, reflexivo. Assim, Vieira (2017) propõe que se trabalhe 
a gramática em sala de aula, como vimos no capítulo 1, levando-se em 
consideração três direções concomitantes (eixos): (i) atividade reflexiva; 
(ii) produção de sentidos e (iii) variação e normas.

O primeiro eixo dialoga diretamente com as propostas de ativi-
dades epilinguísticas de Franchi (2006), a partir das quais os alunos vão 
poder operar sobre a própria linguagem, construindo-a, refletindo sobre 
as formas e sentidos e sistematizando os conhecimentos explicitados. O 
segundo eixo aponta para a importância da perspectiva de interface gra-
mática e sentido/texto, uma vez que o contexto sociocomunicativo em 
que os fenômenos linguísticos ocorrem são extremamente importantes 
para a produção de sentidos. No que se refere ao terceiro eixo, podemos 
dizer que sua abordagem é relevante para o ensino, uma vez que con-
tribui para o combate ao preconceito linguístico (e social) ao levar em 
conta tanto as variedades cultas, quanto as populares, a avaliação social, 
bem como aspectos como registro e modalidade. Todos esses três eixos 
podem ser trabalhos simultaneamente no decorrer de todo o ensino de 
língua portuguesa na escola para que se alcance uma prática de leitura e 
produção textual mais eficiente.

Especificamente com relação ao terceiro eixo de ensino de gra-
mática (variação e normas) e relacionando-o ao ensino do diminutivo, 
podemos fazer referência aos usos inovadores do diminutivo com o su-
fixo -íneo, como em ‘fofíneo’, ‘lindíneo’, por exemplo, que surgiram em 
uma página no Facebook denominada “Catioro Reflexivo”. Assim, pode-
mos refletir junto com os discentes sobre os contextos em que usamos 
-íneo e os contextos em que usamos -inho. 
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Segundo Gonçalves (2016), pode estar um jogo uma função ati-
tudinal, em que há a indicação de uma atitude subjetiva do usuário da 
língua. Fato é que ambos estão a serviço da expressividade, seja para 
indicar afetividade, “grau de fofura”, humor, seja para intensificar um 
desses valores ou, ainda, outro(s). No exemplo que segue, vemos o uso 
do diminutivo em ‘corpíneo’ na sentença que descreve a cena: “Pipoca e 
Churros estão fazendo 4 aninhos hoje! Pipoca posando plena pra foto, Chur-
ros tentando esconder seu corpíneo roliço...”.

Figura 4: Uso de diminutivo com -íneo (Endereço eletrônico: <https://www.face-
book.com/CatioroReflexivo/photos/a.1602413146650271/2798763947015179/?-
type=3&theater>. Acesso em 28/11/2019.)

Refletindo sobre as possibilidades de trabalho com o diminu-
tivo em sala de aula, com base em Gonçalves (2007), podemos afir-
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mar que é importante explorar a criatividade, bem como a autonomia 
do aluno, de modo que ele seja construtor do próprio conhecimento, 
sempre levando em consideração que o discente já traz conhecimentos 
prévios, linguísticos e enciclopédicos. No ensino dos afixos gradativos, 
para além da definição de grau como flexão ou derivação, é recomen-
dável que se dê preferência aos termos “modificação de grau” ou “varia-
ção de grau”, pois se trata de um tema polêmico até entre os lingüistas 
(GONÇALVES, 2007). 

Além disso, o ensino de grau não deve estar associado ao de gê-
nero e número, pois estes envolvem concordância nominal e aquele não 
necessariamente. Portanto, urge investir no ensino do diminutivo como 
uma estratégia discursivo-pragmática a serviço da expressividade, numa 
íntima relação morfologia-texto, com usos reais efetivados em situações 
comunicativas concretas (gêneros textuais variados).

Ademais, podemos explorar os processos metafóricos e metoní-
micos envolvidos, mostrando ao aluno que tais processos cognitivos não 
estão presentes só na literatura, mas que também são muito frequentes 
no dia a dia. Pode ser interessante também associar o estudo desse pro-
cesso morfológico às noções de formalidade e modalidade, bem como 
ao nível de familiaridade entre os interlocutores. A ênfase em meta-
linguagem (nomenclaturas, definições e classificações) deve ser evitada, 
bem como a apresentação exclusiva de listas de sufixos diminutivos, o 
uso de frases descontextualizadas e, ainda, a associação do diminutivo à 
ideia de tamanho pequeno. 

2. Abordagem do fenômeno em gramáticas tradicionais

A fim de se observar como é o tratamento dado ao diminutivo em al-
gumas gramáticas tradicionais (doravante, GT), analisamos como é essa abor-
dagem em Cunha & Cintra (1985), Rocha Lima (2014) e Bechara (2009).

Cunha & Cintra (1985), no capítulo 8, destinado ao substantivo, 
apresentam que o substantivo pode se apresentar em sua significação 
normal, exagerada ou intensificada ou com sua significação atenuada ou 
valorizada afetivamente. O terceiro caso faz referência ao diminutivo. 



99

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

Além disso, os autores asseveram que a gradação do significado de um 
substantivo pode se dar sintética ou analiticamente. 

Com relação aos valores que o diminutivo pode indicar, fazem 
referência ao fato de nem sempre indicar tamanho de um ser, podendo 
pôr a linguagem afetiva em primeiro plano, ao revelar “carinho, saudade, 
desejo, prazer” ou um “impulso negativo: troça, desprezo, ofensa”. De 
todo modo, para Cunha & Cintra (1985), o grau é apresentado expli-
citamente como flexão. Os autores ainda mencionam os casos lexica-
lizados, dizendo que, na verdade, são palavras em sua acepção normal 
que adquiriram significado especial (como, por exemplo, ‘folhinha’). No 
capítulo 14 (p. 565), destinado aos advérbios, há uma referência ao di-
minutivo com valor superlativo (como em “Vem cedinho, vem logo que 
amanheça!”, de E. de Castro, UV, 59). 

Rocha Lima (1985, p. 135), no capítulo 5, destinado ao substanti-
vo, mostra que, por meio do grau, podemos exprimir a “diminuição de um 
ser, relativamente ao seu tamanho normal” (gradação dimensiva) e apresenta 
como casos excepcionais quando o grau é evidenciado em pronomes, ver-
bos e advérbios (exemplos: “Elezinho é um encanto!”, “Nenê está dormindi-
nho.”, “Irei agorinha mesmo.”). Segundo o autor, o diminutivo é um grau do 
substantivo e pode se expressar analítica ou sinteticamente. 

Quanto aos valores, assevera que os diminutivos encerram a no-
ção de carinho, mas podendo revelar também uma noção pejorativa. 
Para Rocha Lima (1985), trata-se de um processo de derivação. Por fim, 
nessa gramática tradicional, encontramos uma lista de diminutivos sin-
téticos. No capítulo 11 (p. 230), voltado para o advérbio, há menção ao 
valor de superlativo absoluto em advérbios de lugar e tempo (exemplo: 
“Morava pertinho de nós.” e “Viajaremos cedinho.”).

Bechara (2009), na seção “II – Gramática descritiva e normativa 
– as unidades no enunciado” e, mais especificamente, na parte voltada 
ao substantivo, apresenta a ideia de que os substantivos podem ter sua 
significação diminuída (como em ‘homenzinho’). Para o autor, trata-se 
de um processo de derivação, que pode ser sintético ou analítico. No que 
diz respeito aos valores, refere-se aos diminutivos afetivos para além da 
ideia de tamanho. Além disso, assevera que podem indicar desprezo, 
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crítica, pouco caso, sentido pejorativo. Já na parte destinada aos adjeti-
vos, menciona os adjetivos diminutivos com valor de superlativo e, na 
parte de advérbio, apresenta o diminutivo com valor de superlativo. Em 
seguida, o autor evidencia uma lista de sufixos diminutivos. 

Em suma, as GTs analisadas deixam de explorar as diversas 
funções discursivo-pragmáticas apontadas nos estudos linguísticos, fo-
calizando somente em poucos valores e funções, como a indicação de 
carinho e de sentido pejorativo. Ademais, apresentam listas de afixos 
gradativos e uma classificação estrutural baseada na divisão entre for-
mas sintéticas e analíticas, não explorando muitos exemplos nem dando 
mais informações sobre o potencial expressivo que tais construções car-
regam. Apenas Rocha Lima (2014) menciona os significados metafó-
ricos e metonímicos da gradação morfológica. Além disso, percebemos 
que não há consenso nas gramáticas tradicionais analisadas (CUNHA 
& CINTRA, 1985; ROCHA LIMA, 2014; BECHARA, 2009) quanto 
ao status morfológico do grau em língua portuguesa: Cunha & Cin-
tra (1985) o consideram como flexão, e Rocha Lima (2014) e Bechara 
(2009) o consideram como derivação.

3. Proposta de aplicação prática

Após a análise da abordagem do diminutivo em estudos linguís-
ticos e em algumas gramáticas tradicionais, apresentaremos, a seguir, 
uma proposta de aplicação prática desse tema em uma turma de nível 
médio. Assim, propomos o seguinte exercício:

Questão:

a. Os textos a seguir foram retirados da página “Catioro Re-
flexivo”, do Facebook. Observe o uso do diminutivo com o 
sufixo -íneo nas palavras ‘coceirínea’, ‘fofíneo’, ‘petisquíneos’ 
e ‘pintadínea’. Se trocássemos essas palavras por ‘coceirinha’, 
‘fofinho’, ‘petisquinho’ e ‘pintadinha’, haveria a indicação do 
mesmo efeito? Justifique sua resposta, levando em conside-
ração a relação entre os interlocutores e a visão de quem fala.
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b. Busque outros exemplos de palavras no diminutivo tanto 
com sufixo -íneo quanto com o sufixo -inho. Em que contex-
tos essas palavras foram encontradas (diga se em texto oral, 
escrito, formal, informal, com ou sem familiaridade entre os 
interlocutores,...)? Com que finalidade o diminutivo foi usa-
do nos exemplos coletados? 

Figura 5: Uso de diminutivo com -íneo (Endereço eletrônico: <https://www.face-
book.com/CatioroReflexivo/photos/a.1602413146650271/2788438998047674/?-
type=3&theater>. Acesso em 20/11/2019.)
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Figura 6: Uso de diminutivo com -íneo (Endereço eletrônico: <https://www.
facebook.com/pg/CatioroReflexivo/posts/?ref=page_internal>. Acesso em 
20/11/2019.) 
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Figura 7: Uso de diminutivo com -íneo (Endereço eletrônico: <https://www.
facebook.com/pg/CatioroReflexivo/posts/?ref=page_internal>. Acesso em 
20/11/2019.)
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Figura 8: Uso de diminutivo com -íneo (Endereço eletrônico: <https://www.
facebook.com/pg/CatioroReflexivo/posts/?ref=page_internal> Acesso em 
20/11/2019.)

Tal exercício foi pensado a partir da ideia de que é importante que 
os discentes tenham em mente que a morfologia é viva e que novos usos e 
sentidos surgem a todo momento. Assim, vemos, por exemplo, que o uso 
do sufixo -íneo para a indicação de diminutivo é uma dessas evidências da 
dinamicidade e vivacidade da língua. Desse modo, desperta-se o interesse e 
a curiosidade do aluno para usos atuais, não ficando restrito aos exemplos 
clássicos já tão desgastados. Por meio dessa estratégia de ensino, o aluno re-
flete sobre aspectos formais e funcionais das estruturas de sua própria língua 
e analisa a criatividade dos indivíduos, atuando como um cientista.

A questão foi formulada tendo por base os três eixos de ensino 
de gramática (VIEIRA, 2017): (i) atividade reflexiva; (ii) produção de 
sentidos e (iii) variação e normas. Ao tornar-se consciente das possibi-
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lidades de recursos expressivos disponibilizados na língua para a indi-
cação de diminutivo, ao buscar e analisar outros usos e ao associar esses 
usos a contextos específicos, o aluno está a operar sobre a linguagem, 
está construindo e reconhecendo padrões, tornando explícito, assim, o 
funcionamento e a configuração de sua própria gramática. Nesse senti-
do, temos, então, uma atividade reflexiva (eixo 1).

Já quando é solicitado que o discente explicite quais efeitos de sen-
tido/efeitos expressivos surgem a partir do diminutivo com -inho e do di-
minutivo com -íneo, temos em vista o eixo 2 (ensino de gramática e produ-
ção de sentidos), uma vez que, para se reconhecerem os valores envolvidos 
e associados a cada formativo, é preciso analisar os textos como um todo. 
Nesse caso, os textos em questão são multimodais, pois envolvem não só 
elementos verbais, mas também elementosnão-verbais (imagens). Desse 
modo, o aluno poderá observar a influência não só de elementos linguísti-
cos do entorno, mas também o contexto semântico, discursivo e pragmático 
em que aparece, levando em conta, inclusive, o gênero textual em questão 
(postagem em redes sociais). Assim, podemos perceber que construções 
com -íneo, possivelmente, estão mais associadas a contextos em que há pets, 
sendo usadas para pôr em evidência um maior “grau de fofura” do evento. 
Destarte, trabalharemos numa interface gramática-sentido/texto. 

Por fim, tendo em vista que a variação consiste em um tema 
transversal no ensino (eixo 3), é importante que se aborde e que se reflita 
sobre a possibilidade de formas alternantes apresentarem uma proximi-
dade funcional. Assim, ao pesquisar outros dados, os alunos verificarão 
em que medida os afixos de grau -inho e -íneo se aproximam e se distan-
ciam. Além disso, vão poder observar se há avaliação social mais positi-
va (prestígio) e/ou mais negativa (estigma) associada a essas estruturas. 
Será possível verificar se tais estruturas estão mais associadas à escrita 
ou à oralidade (modalidade), à formalidade ou à informalidade (regis-
tro), a um grau maior ou menor de familiaridade entre os interlocuto-
res, por exemplo. Ademais, também seria interessante analisar como é o 
comportamento dos usuários da língua considerados “cultos” (variedade 
culta) com relação ao uso do diminutivo. Desse modo, constrói-se um 
arcabouço que auxilia na leitura e na produção textual conscientes.
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Considerações finais

Percebemos, portanto, que, no ensino de língua portuguesa, e, 
mais especificamente, no ensino do diminutivo em morfologia, para 
além da definição do status dos afixos de grau como flexional ou deri-
vacional, cumpre focalizar esse recurso como fonte de expressividade a 
serviço do texto e do discurso. 

O trabalho com o diminutivo em sala de aula, a partir dos três 
eixos de ensino de gramática: 1) atividade reflexiva, 2) produção de sen-
tidos e 3) variação e normas (VIEIRA, 2017 e FRANCHI, 2006), co-
labora para que se amplie o repertório de conhecimentos disponíveis 
dos discentes e para que estes usem conscientemente os recursos que a 
língua portuguesa oferece para a produção de diversos sentidos.



UNIDADE 4

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE 
PALAVRAS ABORDADOS PELA TRADIÇÃO
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CAPÍTULO 6

ADVÉRBIOS EM FOCO: COMO 
TRABALHAR COM AS FORMAS X-MENTE 

NO ENSINO MÉDIO

Alex Jefferson Medeiros FERNANDES DA SILVA

Devido à carência de uma abordagem mais produtiva no que se 
refere ao ensino de texto argumentativo no Ensino Médio – visto que 
hoje verificamos um claro enfoque na arquitetura textual e nas prin-
cipais características das redações dissertativo-argumentativas modelo 
ENEM –, propomos um ensino de texto com enfoque nas estratégias 
linguístico-discursivas utilizadas em textos argumentativos. Focaliza-
mos o uso dos advérbios em -mente (formas X-mente: ‘simplesmente’, 
‘adequadamente’) como elementos discursivos que marcam/assinalam o 
posicionamento do enunciador em relação ao que é dito no gênero arti-
go de opinião. Analisamos os efeitos expressivos desencadeados por es-
ses formativos, evidenciando sua produtividade na construção de textos 
opinativos, com o objetivo de fornecer subsídios teórico-metodológicos 
para um ensino que valorize a capacidade dos alunos enquanto leitores 
conscientes e produtores de textos críticos.

Este trabalho fundamenta-se nas contribuições de Basilio 
(1998) para o estudo das construções X-mente no Português do Brasil, 
que discute diferentes aspectos no processo de formação dessas estrutu-
ras; também em Gonçalves (2011a), no que se refere à análise de pro-
cessos morfológicos num continuum derivação-composição, proposto 
inicialmente por Bybee (1985); e em Souza & Gonçalves (2018), que 
discutem as relações existentes entre a Linguística Textual e a Morfo-
logia, uma interface que também interessa ao presente trabalho. Além 
disso, utilizamos as contribuições de Vieira (2017), que fundamentam a 
proposta de aplicação aqui apresentada, baseada também na metodolo-
gia de ensino de Santos, Cuba Riche & Teixeira (2015). 
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Primeiramente, apresentamos uma descrição dos advérbios em 
-mente nas gramáticas tradicionais (CUNHA & CINTRA, 2013) e, 
em seguida, uma descrição com base na literatura linguística espe-
cializada (BASILIO, 1998; GONÇALVES, 2011a; BAUER, 2005; 
BYBEE, 1985; SOUZA & GONÇALVES, 2018). Em seguida, pro-
pomos uma abordagem para o ensino de textos argumentativos na 3a 
série do Ensino Médio.

1. Descrição do fenômeno

Os advérbios em -mente do português são formações morfologi-
camente complexas, produzidas a partir da adjunção de adjetivos (‘sim-
ples’, ‘consequente’) à partícula -mente, expressando, geralmente, a noção 
de modo (‘simplesmente’, ‘consequentemente’). Apesar de as gramáticas 
tradicionais do português considerarem os advérbios terminados em 
-mente como unidades morfológicas oriundas de um processo de sufixa-
ção (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 116), segundo Basilio (1998, p. 2) 
essas formações “apresentam características peculiares, em confronto com as 
demais formações sufixais em português”. A autora, então, discute a estru-
tura morfológica das construções X-mente, analisando características de 
cunho fonológico, morfológico e sintático.  

Do ponto de vista fonológico, Basilio (1998, p. 18) destaca que 
nas construções X-mente, ao contrário de outras formações sufixais 
no português brasileiro, “a acentuação da palavra base não se submete 
totalmente à do sufixo” e exemplifica com a distinção entre ‘nitidamente’ 
e ‘nitidez’; ‘inutilmente’ e ‘inutilidade’, em que, diferente do que se 
percebe nas formas X-mente, em nitidez e inutilidade ocorre neutra-
lização frente ao acento do sufixo. Assim, verificamos uma distinção 
entre a formação de palavras X-mente e outras formações sufixais, visto 
que a palavra base das construções X-menteapresenta maior resistência 
acentual, o que aproxima essas estruturas das palavras formadas por 
um processo de composição.

Do ponto de vista morfológico, Basilio (1998, p. 18) discute o 
fato de advérbios em -mente serem produzidos a partir de um adjetivo 
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em sua forma feminina (ex.: ‘religiosamente’, ‘carinhosamente’) – o 
que contraria a regra de formas flexionadas não serem derivantes. Des-
tacamos que as vogais médias das palavras base, em ‘religiosamente’ e 
‘carinhosamente’, são pronunciadas com médias abertas, característica 
de palavras flexionadas no feminino, como é o caso das formações 
X-oso, com média, denominada alternância submorfêmica por Câmara 
Jr (1970). 

Já pelo ponto de vista sintático, a autora menciona a mobilidade 
de -mente em relação a suas bases, como se percebe na possibilidade 
de utilizar -mente apenas no último adjetivo quando enumerados (ex.: 
‘cuidadosa’, ‘vagarosa’ e ‘pertinazmente’), o que demonstra, dessa forma, 
o caráter não afixal de -mente. Em suma, a pauta acentual, a flexão da 
base e a mobilidade demonstram o quão problemática é a análise das 
formações em -mente como derivações sufixais. 

Os argumentos até então apresentados levariam à análise das 
formas X-mente como oriundas de um processo de composição, con-
trariando, portanto, as gramáticas tradicionais do português (CUNHA 
& CINTRA, 1985). Nesse sentido, -mente teria de ser encarado como 
uma forma livre, não como um afixo (forma presa). Câmara Jr. (1969, 
p. 38), por exemplo, considera os advérbios em -mente compostos por 
justaposição: 

… nos advérbios formados de um adjetivo com o elemento 
-mente sufixado, como amavelmente, simplesmente, etc., em que 
mente deve ser interpretado como a forma livre mente, mas no 
sentido vago de ‘maneira’ proveniente de atitude mental. 

Houve ainda autores que considerassem a análise dos advérbios 
como flexionais dada à alta produtividade, como Bauer (1983). Basi-
lio (1998), recorrendo a estudo anterior (BASILIO, 1987), propõe que 
-mente seja uma forma cristalizada funcional e semanticamente, que 
manteve suas características sintáticas de composição – a situação de 
concordância: “A análise de formas em -mente como compostas explicaria 
a manutenção da acentuação, o não fechamento das vogais médias abertas e 
a flexão do feminino na base da construção” (BASILIO, 1998, p. 18). Por 
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outro lado, a autora admite que ainda há uma lacuna em relação à mo-
bilidade de -mente no caso de enumerações de advérbios e afirma ainda 
que “há uma situação análoga no lado da prefixação em pares do tipo micro 
e macroestrutura, infra e super estrutura, maxi e mini saia, multi ou in‑
terdisciplinar...” (BASILIO, 1998, p. 18), além de o fato de processos 
de formação de palavras com função de mudança categorial ser uma 
característica da derivação. Assim, a autora chega à conclusão de que 
“as formações em -mente nos deixam com uma escolha entre uma derivação 
esdrúxula e um caso estranho de composição com finalidades de mudança ca-
tegorial” (BASILIO, 1998, p. 18).

Sabemos que -mente originou-se do ablativo singular do subs-
tantivo feminino latino mens, mentis, e funcionava como forma livre 
nessa língua. Entretanto, a enorme produção de novas formas fez com 
que -mente passasse a funcionar como sufixo criador de novas palavras, 
adjungindo-se à direita de palavras de livre curso na língua (GONÇAL-
VES, 2011a, p. 74). Essa mudança é descrita como processo de gra-
maticalização, que, de acordo com Gonçalves (2011a, p. 74), também 
vem acontecendo com alguns radicais gregos, que formam construções 
agentivas e instrumentais, como -logo ‘arqueólogo’, -grafo ‘coreógrafo’, 
-latra ‘chocólatra’; fundamentando-se nesses processos de mudança 
morfológica, Bauer (2005) apresenta a proposta de análise de operações 
morfológicas, como a de construção de formas X-mente, com base num 
continuum, modelo proposto inicialmente por Bybee (1985), reproduzi-
do a seguir:

(1) 
  Derivação   Composição
  |------------------------------------------|
>>>>>>>> do mais derivacional para o menos derivacional

Os dois polos desse continuum concentram as principais carac-
terísticas – estruturais, fonológicas, semânticas, de produtividade etc. 
– das duas operações morfológicas. Assim, palavras morfologicamente 
complexas, como as formas X-mente, transitariam ao longo desse con-
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tinuum, visto que apresentam características ora mais próximas da de-
rivação (como a alta produtividade, a mudança categorial e a posição 
pré-determinada à direita), ora da composição (como o não fechamento 
das vogais médias em posição pré-tônica, a flexão no feminino das bases 
e a relativa autonomia em relação às bases). 

Para além de uma categorização das formas X-mente como 
oriundas de um processo de derivação ou composição, Souza & Gon-
çalves (2018, p. 161) ressaltam a separação na abordagem dos proces-
sos morfológicos em relação ao texto tanto nas gramáticas tradicionais 
quanto nos livros didáticos. Segundo eles, esse olhar estanque faz com 
que o ensino de Morfologia nas escolas acabe “se voltando exclusivamen-
te para o que acontece dentro da própria Morfologia, sem relação com (a) o 
uso real da língua e (b) sua verdadeira motivação no nível de texto”. Em se 
tratando do uso das construções X-mente, é interessante observarque 
estas demonstram subjetividade quando analisadas em contextos reais 
de uso, revelando, muitas vezes, o posicionamento do falante em relação 
ao que é dito, além de funcionarem como importantes operadores para a 
orientação argumentativa de textos. Logo, a escolha do uso de advérbios 
em -mente – ao lado de outras estruturas morfologicamente complexas, 
tal como demonstrado em Souza & Gonçalves (2018) – não é aleatória, 
mas motivada por determinados fatores de ordem cognitivo-discursiva. 

Nas seções seguintes, propomos uma abordagem de análise dos 
advérbios em -mente, focalizando o uso e os efeitos desencadeados por 
essas palavras no nível textual, com vistas a apresentar uma abordagem 
mais produtiva da gramática em sala de aula, com base em Vieira (2017).

2. Proposta de aplicação

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio 
(BRASIL, 2000) afirmam que o ensino de Língua Portuguesa deve ter 
como finalidade o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos, 
possibilitando-os interagir através da linguagem de maneira consciente. 
Nesse sentido, o domínio das habilidades discursivas, em sentido amplo, 
configura-se como fator essencial para o exercício da cidadania, visto que 
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é por meio da linguagem que se obtém acesso à informação, à expressão 
de ideias, à defesa de pontos de vista, entre outras diversas formas de in-
teração social. 

Tendo em vista que a interação humana se dá por meio de tex-
tos, orais e escritos, o ensino de língua portuguesa, tal como preconi-
zado nos documentos oficiais, deve ter como base a noção de gêneros 
textuais, visto que é por meio deles que se estabelece comunicação 
entre sujeitos. Assim, é essencial que o espaço escolar possibilite a con-
vivência com a diversidade de textos existentes, sendo eles o ponto de 
partida para o ensino de leitura, análise linguística e produção textual. 
Com base nisso, propomos uma abordagem do ensino de texto ar-
gumentativo, voltada para a 3ª série do Ensino Médio, com o uso de 
artigo de opinião – gênero em que predomina a argumentação como 
modo de organização do discurso. 

A proposta fundamenta-se em Vieira (2017), referente aos três 
eixos para o ensino de gramática, conforme visto no capítulo 1. Anali-
samos, de maneira reflexiva, o uso de advérbios em -mente (eixo 1); evi-
denciando os efeitos expressivos desencadeados por eles na construção 
do sentido do texto (eixo 2). Além disso, temos o objetivo de propiciar o 
contato, em sala de aula, com um gênero em que se manifesta a norma 
culta da Língua Portuguesa na modalidade escrita (eixo 3), visto que “as 
práticas sociais de uso da língua escrita devem receber destaque na orientação 
do trabalho escolar, em razão do valor social e histórico que têm em nossa so-
ciedade” (BRASIL, 2000, p. 34).Destacamos, entretanto, que o professor 
deve, sempre que possível, levar os alunos a refletir sobre determinados 
usos linguísticos no texto em análise, apontando diferenças entre as di-
ferentes normas e variedades da língua. 

Para atender aos objetivos desta proposta, apresentamos uma 
sequência didática, baseada em Santos, Cuba Riche & Teixeira (2015), 
que se divide em atividades pré-textuais, com vistas a ativar os conheci-
mentos prévios dos alunos; atividades textuais, englobando atividades de 
leitura e análise linguística e atividades pós-textuais, em que se desen-
volvem os debates orais das temáticas trabalhadas, as comparações com 
outros gêneros textuais relacionados e as práticas de produção textual. 
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2.1. Texto: Artigo de opinião 

O STF e as drogas
Não existe nenhuma história de sucesso de países que tenham conseguido diminuir o 

tráfico por flexibilizar as leis e o consumo

Carlos Alberto Di Franco
13/02/2017

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu recentemente a 
legalização da maconha como forma de aliviar a crise do sistema penitenciário brasileiro. Segundo 
ele, a medida desmontaria o tráfico de drogas e, com isso, o número de condenados diminuiria. 
O ministro afirmou que, se a experiência desse certo com a maconha, seria o caso de legalizar 
também a cocaína. Inacreditável a superficialidade da afirmação! Legalize-se o crime e está tudo 
resolvido. Barroso, infelizmente, não se dá conta do peso da toga e do alcance das suas opiniões. 
Transmite o descompromisso de um comentário de mesa de bar. Conseguiu a manchete. Mas em 
nada contribuiu para uma discussão séria e construtiva.

Os últimos 20 anos caracterizam-se por um intenso aumento do consumo de drogas no Brasil 
e, proporcionalmente, um declínio em várias partes do mundo. A resposta dos governos tem sido 
amadorística, fragmentada e absolutamente insuficiente para enfrentar todos os desafios.

Não existe região brasileira hoje que não esteja duramente marcada pela tragédia das drogas. 
É uma rede complexa, que envolve desde uma dona de casa, um motorista de táxi, um usuário 
de drogas, resultando em um mercado cada vez mais intrincado, com vários tipos de trocas, e 
envolvendo outras atividades legais como transporte, estocagem, aviação e até mesmo bancos.

Legalize-se o crime e está tudo resolvido.
A partir de 2006, com a Lei 11.343, nenhum usuário foi preso simplesmente pelo fato de 

consumir drogas. Essa mudança legal na época foi considerada boa até mesmo pelos setores da 
sociedade que não defendem a legalização das drogas. Ela poderia ter sido um avanço se, com 
a despenalização do usuário, fosse acrescentado como alternativa o necessário encaminhamento 
para o tratamento e orientação, como uma das medidas para não só ajudar o usuário, mas também 
enfraquecer a rede do narcotráfico. Nada disso foi feito e o que aconteceu nesses últimos dez anos 
foi um contínuo aumento e a diversificação do tráfico e do consumo.
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/ostf-e-as-drogas-
1hks9wvh710h15mod05spq4kn> Acesso: 17 nov 2019.

2.2 Atividades pré-textuais

Ao dar início às atividades pré-textuais, é importante que o 
professor faça uma breve explanação sobre o gênero artigo de opinião 
– texto em que há o predomínio da argumentação como modo de 
organização do discurso, escrito por um autor que pretende se posi-
cionar acerca de um tema polêmico e convencer o interlocutor sobre o 
seu ponto de vista. É importante, também, questionar se a turma tem 
contato com esse gênero textual e em qual suporte ele circula, além 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/ostf-e-as-drogas-1hks9wvh710h15mod05spq4kn
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/ostf-e-as-drogas-1hks9wvh710h15mod05spq4kn
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de trazer a reflexão de que defender uma opinião e tentar convencer o 
outro é um exercício realizado diariamente. 

De acordo com os PCN para o Ensino Médio, uma das habili-
dades a serem desenvolvidas nas aulas de português é a capacidade de 
“confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da lin-
guagem verbal” (BRASIL, 2000, p. 14). Assim, o professor pode propor 
como tema de discussão da aula o debate sobre a descriminalização do 
porte de drogas, por exemplo. 

2.3 Questões

1) Antes de ler o conteúdo do texto, é possível identificar a qual 
gênero ele pertence? Por quê?

Nosso objetivo é estimular a observação das informações que 
saltam aos olhos antes da leitura do texto propriamente dita. No gênero 
artigo de opinião, por exemplo, é possível identificar algumas caracterís-
ticas como: o título do artigo, a identificação do autor, a datade publi-
cação, o local de publicação (jornal Gazeta do povo), a coluna do jornal 
(artigos) etc. Ao chamar atenção para os aspectos específicos do gênero 
trabalhado, o professor faz com que os alunos compreendam que todo 
texto pertence a um gênero específico, que pode ser identificado antes 
mesmo de realizar a leitura do conteúdo do texto.

2) Quais são as principais características desse gênero? Em que 
suporte/veículo ele pode ser encontrado?

Em qualquer atividade com uso de textos, é fundamental traba-
lhar bem o gênero escolhido, destacando suas principais características 
para os alunos, para que, futuramente, eles possam/consigam fazê-lo de 
forma autônoma. Algumas das principais características do artigo de 
opinião são o fato de ele ser um texto de opinião, sendo, portanto, ma-
joritariamente argumentativo; apresentar argumentos em defesa de um 
ponto de vista; ser assinado por seu autor; geralmente tratar de um tema 
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polêmico, isto é, que divide opiniões na sociedade; possuir linguagem 
técnica, podendo, porém, apresentar função apelativa etc.. Além disso, o 
artigo de opinião é geralmente publicado em jornais, digitais ou impres-
sos, em blogs e sites de notícias.   

3) Qual é o público alvo desse texto? É um público abrangente 
ou mais restrito? Comente.

O público alvo de um artigo de opinião é o próprio público do 
canal em que ele é publicado (jornal, site, revista, blog), mas pode ex-
pandir-se a um público mais geral, composto por pessoas que tenham 
interesse no assunto discutido no texto. Neste caso, além do público 
leitor do jornal Gazeta do povo, o artigo destina-se aos leitores que te-
nham interesse no debate das drogas e nos debates políticos em torno 
desse assunto. 

Com isso, podemos afirmar, por exemplo, que o texto em ques-
tão é destinado a quem pretende se informar sobre o debate das dro-
gas no campo político e também, mas não especificamente, conhecer 
a opinião de Carlos Alberto Di Franco. Além disso, podemos dizer 
que o público leitor do texto pode ser caracterizado como um públi-
co adulto, minimamente maduro. Destacamos, ainda, que o artigo foi 
escrito na norma culta do português, o que restringe seu público para 
um grupo que possui determinado grau de escolaridade – pelo menos, 
o Ensino Médio.

4) A partir do título, é possível identificar qual temática será 
discutida ao longo do texto? Explique.

Em um texto jornalístico, o título cumpre uma tarefa muito im-
portante, que é a de chamar a atenção do leitor para o texto; ele convida 
o leitor à leitura, por isso cada palavra é cuidadosamente escolhida. Para 
cumprir essa tarefa, é preciso que o título desperte o interesse do leitor, 
apresentando, em poucas palavras, o tema do texto. Neste caso, ao ler 
O STF e as drogas, o leitor ativará seus conhecimentos prévios em rela-
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ção ao STF (Supremo Tribunal Federal) e às drogas. Assim, diferentes 
campos semânticos são acionados, como o campo da política; das leis, 
da lei de drogas mais especificamente, além das concepções de licitude 
e ilicitude. Dessa forma, o leitor poderá concluir que o texto abordará 
a polêmica discussão sobre a descriminalização de determinadas drogas 
no Brasil. 

Consideramos essencial que o professor promova a análise do título 
com seus alunos, para que eles (i) compreendam a função do título e (ii) 
possam opinar se essa função é efetivamente cumprida ou não no texto 
analisado.

5) O que tem sido discutido em torno dessa temática atualmente?

Como já dito anteriormente, é muito importante que os alunos 
participem ativamente das aulas, utilizando seus conhecimentos de mun-
do. Nesse sentido, as atividades pré-textuais são importantes para trazer 
para a aula os conhecimentos previamente adquiridos pelos alunos em 
torno da temática e do gênero trabalhados. Além disso, essas atividades 
também podem desencadear reflexões preliminares acerca do acesso à lei-
tura,ancorado aos pressupostos da Sociolinguística, ressaltados no eixo 3 
(VIEIRA, 2017, p. 76-80), a partir do momento em que compreendemos 
que o texto trabalhado não se destina a qualquer público.  

2.4 Atividades textuais

Após as indagações, o professor pode sugerir uma primeira lei-
tura silenciosa do texto, depois pode mediar uma leitura conjunta, em 
voz alta. A partir das leituras, é importante que sejam identificadas, no 
texto, as principais características do gênero artigo de opinião. O pro-
fessor pode lançar mão de algumas perguntas, como ‘Este artigo se trata 
de um texto argumentativo?’, ‘Que características do modo de organi-
zação argumentativo podemos identificar no texto?’, ‘Qual o objetivo 
do autor ao publicar este texto?’. Ele também pode pedir que os alunos 
identifiquem de que forma os autores desenvolvem sua argumentação, 
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se fazem uso de argumentos de autoridade, se usam dados estatísticos e/
ou apresentam fatos históricos. Dessa forma, com auxílio do professor, 
os alunos conseguem detectar a tese (opinião) do autor e os argumentos 
utilizados para defendê-la. A partir disso, é possível abordar as estraté-
gias linguístico-discursivas utilizadas pelo autor na construção de sua 
argumentação.

2.5 Análise linguística

Este é um momento oportuno para trabalhar a gramática dentro 
do texto, isto é, em situação real de uso. Com base em Vieira (2017), 
analisamos os elementos linguísticos utilizados, promovendo um ensino 
de gramática de forma reflexiva (eixo 1). Os alunos, então, são levados 
a analisar e refletir sobre as escolhas linguísticas do autor. Neste caso, 
focalizamos o uso dos advérbios em -mente (destacados no texto), bem 
como os efeitos de sentido desencadeados por eles que contribuem para 
a construção do sentido do texto (eixo 2).

2.6 Questões

1) No primeiro parágrafo, em “Barroso, infelizmente, não se dá 
conta do peso da toga e do alcance das suas opiniões”, o que pode 
ser depreendido pela escolha feita pelo autor ao usar o ad-
vérbio destacado?

Em um artigo de opinião, o autor pode apresentar explicitamen-
te sua opinião, mas também pode ‘mascará-la’ se desejar. Por meio de 
uma análise das estruturas linguísticas utilizadas no texto, no entanto, é 
possível identificar pistas do posicionamento do autor em relação ao que 
é dito. No trecho destacado acima, por exemplo, o advérbio infelizmen-
te demonstra o posicionamento crítico do autor em relação às opiniões 
do ministro Luís Roberto Barroso, que é possível depreender graças ao 
caráter avaliativo do advérbio, que classifica negativamente a postura do 
ministro. 
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2) De que maneira o uso do advérbio proporcionalmente con-
tribui para a construção da argumentação do autor em “Os 
últimos 20 anos caracterizam-se por um intenso aumento do con-
sumo de drogas no Brasil e, proporcionalmente, um declínio em 
várias partes do mundo”?  

Nesse trecho, o advérbio proporcionalmente atribui noção de cau-
sa e consequência entre o aumento do consumo de drogas no Brasil nos úl-
timos 20 anos e “um declínio em várias partes do mundo”. Em outras palavras, 
indiretamente, o autor responsabiliza o aumento do consumo de drogas no 
Brasil pelo que chama de “declínio em várias partes do mundo”, o que contri-
bui para o posicionamento do autor defendido ao longo do texto.

3) Em “A resposta dos governos tem sido amadorística, fragmentada e 
absolutamente insuficiente para enfrentar todos os desafios”, o au-
tor mostra seu posicionamento em relação à resposta dos go-
vernos ao crescente aumento do consumo de drogas no mun-
do. Que efeito é desencadeado pelo uso de absolutamente?

A adjetivação feita pelo autor em relação à resposta dos governos 
torna-se mais forte, aumentando de forma gradual pelo uso de adjetivos 
enumerados, sendo o último o de maior força argumentativa, acentuada 
pelo uso de absolutamente.

4) De que forma podemos dizer que o advérbio duramente 
contribui para a construção do terceiro parágrafo do texto?

O terceiro parágrafo é marcado pela tentativa do autor de como-
ver o leitor para a complexidade do tráfico de drogas no Brasil. Podemos 
perceber que, além de classificar esse fato como uma “tragédia”, ele diz 
que ela está “duramente marcada”, atribuindo um tom mais apelativo a 
essa sequência. 
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5) No último parágrafo, que noção/ideia o advérbio simples-
mente atribui ao ato de consumir drogas em comparação 
com ato de traficar?

Podemos perceber, através do uso de simplesmente, uma suavi-
zação em relação ao ato de consumir drogas. O leitor é levado a entender 
o consumo como algo menor, menos grave, simples, e que o problema 
mais grave – que deve ser combatido – é, na verdade, o narcotráfico.

7) Na sua opinião, a linguagem do artigo é acessível a qualquer 
tipo de leitor? Há usos linguísticos que dificultam a leitura 
do texto? Comente. 

Como dito anteriormente, defendemos que o professor promova 
uma reflexão crítica acerca do acesso à leitura, incorporando os pressu-
postos da Sociolinguística, tal como defendido por Vieira (2017). Dessa 
forma, é importante reconhecer que existem normas/variedades de uso, 
consideradas cultas ou populares, que podem evidenciar presença ou au-
sência de escolaridade, e são constantemente avaliadas, consciente ou 
inconscientemente, pelos falantes. No texto trabalhado, por exemplo, o 
professor pode chamar atenção para o uso linguístico empregado, apon-
tando o alto grau de monitoração estilística, com o objetivode trabalhar 
as concepções de normase variedades linguísticas. 

Em suma, com as atividades acima apresentadas, pretendemos 
evidenciar a contribuição das formas X-mente para a produção do sen-
tido do texto, pois: 

não se pode negar que os elementos de natureza formal – rela-
tivos aos diferentes níveis da gramática – são essenciais para 
a construção do sentido, em nível micro ou macroestrutural. 
Para que esses elementos sejam reconhecidos e manejados como 
matéria produtora de sentido, eles obviamente precisam ser 
tratados como objeto de ensino, numa abordagem reflexiva da 
gramática, e sistematizados na medida e no momento oportu-
nos e adequados ao alunado, em cada série escolar (VIEIRA, 
2017, p. 69).
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Compreendemos que este trabalho servirá não só para desen-
volver habilidades de análise e reflexão linguística nos alunos, mas 
também para torná-los capazes de utilizar estratégias linguístico-dis-
cursivas de forma consciente nos mais diversos gêneros textuais, em 
variadas situações de comunicação.

2.7 Atividades pós-textuais

Após análise dos elementos linguísticos utilizados no texto, po-
demos caminhar para uma discussão (debate oral) acerca da temática do 
texto, pois a capacidade de confrontar opiniões é uma das competências a 
serem desenvolvidas no Ensino Médio e deve estar atrelada ao conteúdo 
trabalhado em sala. Nesse sentido, o professor não deve se privar de apre-
sentar textos com opiniões contrárias, a fim de desencadear a discussão. É 
importante que os alunos se sintam à vontade para manifestar suas opi-
niões, relacionando-as, tal como nos textos, a fatos do cotidiano, notícias 
recentes, dados oficiais etc. Dessa forma, essa atividade servirá também 
para enriquecer o repertório sociocultural da turma como um todo. 

Propomos que sejam levados para a discussão o tratamento de 
diversos setores da sociedade em relação ao tema, como a mídia, a ciên-
cia, os diferentes campos políticos, a escola, as igrejas etc.. O professor 
(mediador do debate) pode levantar questões em momentos oportunos, 
a fim de promover reflexões acerca do tema, mas sem intervir direta-
mente nas opiniões manifestadas. 

2.8 Questões

1) Como a mídia nacional tem encarado o debate da descriminali-
zação de determinadas drogas, como a maconha, por exemplo? 

2) Como instituições como a Igreja ou a Ciência influenciam 
nesse debate? 

3) Como a escola deve se posicionar em relação a temas polêmi-
cos como esse? Eles devem ser evitados ou discutidos em sala?  

4) Você acha que deve haver mais participação da sociedade em 
relação a essas discussões? Se sim, de que forma?
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Depois do livre debate, os alunos podem ser encorajados a pro-
duzir seus próprios textos opinativos, não se limitando a um gênero es-
pecífico, como as redações dissertativo-argumentativas, mas devem pro-
duzir também artigos de opinião, editoriais, cartas argumentativas, entre 
outros gêneros, à medida que estes sejam trabalhados em sala de aula. 

Destacamos que não pretendemos esgotar as possibilidades de 
análise do artigo aqui trabalhado, mas sim de apresentar uma sequên-
cia didática que pode ser utilizada ao longo de dois tempos de aula 
de português. Almejamos uma interdisciplinaridade entre as disciplinas 
de Língua Portuguesa e Redação, desenvolvendo atividades de leitura, 
análise linguística e produção textual. Tal interdisciplinaridade também 
pode ocorrer com a disciplina de Literatura, de forma a trabalhar com 
variados gêneros literários.

2.9 Proposta de atividade de produção textual

A partir dos textos lidos em sala e do debate realizado com sua 
turma, produza seu próprio artigo de opinião, no qual você apresente 
um posicionamento acerca do questionamento: Que medida(s) pode(m) 
ser tomada(s) para a promoção de uma discussão séria e construtiva sobre a 
descriminalização de determinadas drogas no Brasil? Não se esqueça de 
apresentar argumentos consistentes para defender seu ponto de vista, e, 
para tanto, utilize as estratégias linguístico-discursivas que considerar 
necessárias para construir sua argumentação.

Considerações finais

Este trabalho pretende ampliar as possibilidades de ensino de 
língua, apresentando maneiras de trabalhar a gramática dentro do texto, 
em situação real de uso. Defendemos a necessidade de vincular a análise 
de processos morfológicos ao ensino de texto, de forma a evidenciar 
a produtividade de elementos linguísticos na produção de sentido do 
texto – neste caso, a produtividade dos advérbios em -mente em artigos 
de opinião. Para tanto, em consonância com as ideias de Vivas & Gon-
çalves, expressas no capítulo 1, propusemos uma abordagem de ensino 
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articulada aos referenciais teóricos, aliando teoria à prática, o que acre-
ditamos ser um dos grandes obstáculos a serem superados no processo 
de ensino-aprendizagem da língua portuguesa por professores em todo 
o Brasil.   
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CAPÍTULO 7

O OLHAR CIENTÍFICO NA SALA DE 
AULA: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O 

ENSINO DA PREFIXAÇÃO

Luiz Felipe da Silva DURVAL

O léxico de uma língua não é um sistema fechado. Continua-
mente, surgem novas palavras ou a necessidade natural e inconsciente 
de expansão de significados das já existentes. Fazemos isso para nomear 
novas experiências e/ou expressarmos um novo modo de vivência.  Ape-
sar desse movimento presente no conjunto de unidades de designação 
da língua, o ensino de processos morfológicos na Educação Básica pare-
ce não acompanhar tal dinâmica. 

Por muito tempo, o ensino de língua portuguesa vigente nas es-
colas consistiu em apresentar aos alunos os conceitos e a metalinguagem 
presentes nos compêndios tradicionais de gramática para serem deco-
rados e cobrados em provas e atividades mecânicas de classificação. O 
enfoque era no ensino prescritivo de gramática e na concepção de língua 
como apenas um conjunto de regras a serem adquiridas. Desde a publi-
cação dos PCNs até os dias atuais, houve grande avanço nas pesquisas 
na área de ensino de Português, inúmeros artigos e livros com novas 
propostas teórico-metodológicas foram publicados e diferentes cor-
rentes da Linguística deram as suas contribuições. No entanto, quando 
olhamos para o chão da escola, a prática pedagógica parece não refletir 
a produtividade do meio acadêmico. Ainda hoje, podemos presenciar 
um ensino de Morfologia distante da realidade do aluno, desprovido de 
produção de sentidos.

Neste capítulo, pretendemos fornecer um caminho possível para 
tornar o ensino de processos morfológicos mais produtivo. Para tanto, 
nos ocupamos de um processo já bem conhecido e abordado na escola: 
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a prefixação. Partindo de aportes teóricos da área da morfologia, como 
Basílio (1989, 2014) e Gonçalves (2012; 2016), e de autores que se pro-
puseram a pensar sobre ensino de Português (FRANCHI, 2006; BAS-
SO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012; VIEIRA, 2014, 2018; DURVAL 
& VIEIRA, 2018; DURVAL, 2018), buscamos uma alternativa, sem 
a pretensão de estabelecer um modelo único para o ensino, a fim de 
construir uma proposta pedagógica direcionada ao Ensino Médio que 
abarque o componente linguístico de maneira mais efetiva. Levar o alu-
no à consciência dos processos formadores de vocábulos é: (i) conferir-
-lhe autonomia no uso da língua e; (ii) dar continuidade ao processo de 
desenvolvimento de sua competência de leitura/recepção e produção de 
textos orais e escritos, conforme visto no capítulo 1.

1. Descrição do fenômeno 

Barbosa (2013) acredita que,para  enfrentar os problemas ine-
rentes ao ensino de língua,é necessária a conjugação de três saberes. O 
primeiro é o saber linguístico da norma vernácula de uso do falante, ou 
seja, o saber compartilhado por dada comunidade. O segundo é o saber 
trazido pelas gramáticas tradicionais, nas quais se encontram descrições 
de uso e prescrições de regras que, no caso do português, se baseiam nas 
variantes literárias lusitanas do século XIX. Por fim, o terceiro saber que 
deve entrar em jogo na sala de aula é aquele apresentado pela Linguísti-
ca, isto é, o saber científico sobre a língua, produzido por pesquisadores 
de diferentes linhas. Nessa perspectiva, cabe aqui fazer uma revisão das 
Gramáticas Tradicionais e dos principais estudos linguísticos no que 
tange à prefixação.

1.1 O que dizem os manuais?

Tanto a gramática de Cunha e Cintra (1985) quanto a de Rocha 
Lima (2004) descrevem a prefixação como um tipo de derivação afixal. 
A primeira inicia a descrição destacando que os prefixos são mais inde-
pendentes que os sufixos pelo fato de, em geral, se originarem de advér-
bios ou preposições que têm ou tiveram autonomia na língua, como é o 
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caso de [contra]dizer e [entre]abrir. Em seguida, ambos descrevem uma 
lista infindável de prefixos latinos e gregos, muitos destes pouco signifi-
cativos para o ensino atual. 

1.2 O que dizem os linguistas?

Gonçalves (2012) revisita uma antiga e polêmica questão: a pre-
fixação alinha-se à sufixação e, assim, diferencia-se da composição, por 
ser um mecanismo de derivação, ou, na verdade, filia-se à composição, 
distinguindo-se, portanto, da sufixação?Para discorrer sobre esse tema, o 
autor, com base em outros estudos realizados por Basílio (1989), Bauer 
(2005), Booij (2005) e Kastovsky (2009), parte da ideia de estudar tais 
classificações a partir de forma gradiente e não discreta, com protótipos 
estabelecidos para as extremidades de um continuum derivação-compo-
sição, assumindo, juntamente com Andrade, que

a categorização com base em protótipos e por meio de um con-
tinuumse mostra mais condizente com a heterogeneidade tipo-
lógica do sistemade formação de palavras do português, uma 
vez que as fronteirasentre os vários tipos de formativos não são 
tão nítidas e algunselementos se encaixam numa categoria com 
mais precisão que outros (GONÇALVES & ANDRADE, 
2012: 121).

O autor percorre diferentes tratamentos dados aos prefixos. Na 
perspectiva de Pereira (1940), a composição se define como um processo 
de formação a partir de duas palavras “autônomas”, podendo ser um pre-
fixo e uma palavra, duas palavras que mantenham a grafia e a prosódia, 
ou casos de aglutinação, em que as palavras perdem a tal “autonomia”. 

Mattoso Camara Jr. (1970, 1976) também considera a adjunção 
de prefixo como um caso de composição e os inclui entre os elementos 
constitutivos da composição. A justificativa para tal visão está no fato de 
que os prefixos possuem valor de preposições, mesmo quando não uti-
lizados com tal intuito. Ainda assim, essa significação imputa à palavra 
formada um novo sentido, de modo a formar um vocábulo fonológico e, 
assim sendo, ocorre uma justaposição. 
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O autor ainda considera que os prefixos equivalem a radicais por 
duas razões: a primeira é a natureza lexical que possuem, exercendo o 
aspecto de preposição, visto que formas como sub- são originadas de ou-
tras formas preposicionais (no caso, ‘sob’). Isso, no entanto, não pode ser 
observado em todas as circunstâncias devido às perdas de preposições da 
língua. A segunda razão relaciona-se ao valor semântico que o prefixo 
atribui à base. Com esse posicionamento, o autor diverge da proposta 
dos compêndios gramaticais vigentes.

Sandmann (1989) defende o estatuto desses elementos como pre-
fixos por formarem palavras complexas em série e por se unirem facil-
mente a palavras vernáculas de uso comum como ‘microssaia’, ‘minivan’ e 
‘megachato’. Além disso, por veicularem ideias mais gerais evidenciadas 
por sua produtividade, como, por exemplo, micro-, super-, hiper-, mega-, 
pseudo-, anti-, mini-, dentre outros. Kastovsky (2009), por sua vez, mostra 
que a imprecisão sobre o lugar da prefixação no âmbito da formação de 
palavras é, na verdade, forte evidência empírica em favor de um continuum 
composição-derivação.

De forma geral, prefixos são elementos mórficos que se prendem 
à periferia esquerda de uma base, formando com ela uma nova palavra 
na língua. Tais formativos são, portanto, “formas presas, não constituindo, 
sozinhos, o que Bloomfield (1933) chama de comunicação suficiente” (GON-
ÇALVES, 2012, p. 148). Esta é, então, a diferença estrutural entre pre-
fixos e sufixos — a posição emrelação à base.

Para estabelecer distinçõesmais detalhadas entre prefixos e sufi-
xos, Gonçalves (op.cit. p. 148-56) analisa diversos fatores. Reproduzire-
mos, aqui, os que julgamos mais relevantes para este trabalho.

(1) Prefixos não determinam a categoria sintática da palavra 
complexa que formam, sufixos sim.

 (1) RE-ler (VERBO) / DES-leal (ADJETIVO) / PÓS- 
  graduação (SUBSTANTIVO)

  merecer (VERBO) – mereci-MENTO (SUBSTANTIVO) 
  feliz (ADJETIVO) – feliz-MENTE (ADVÉRBIO)
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(2) Baseando-se em Sandmann (1989), Gonçalves afirma que pre-
fixos são sempre determinantes (DT), enquanto sufixos funcio-
nam como determinados (DM). Nos dois casos, mantém-se o 
padrão estrutural da derivação (DT-DM), com o núcleo sem-
pre à direita.Em outras palavras, na sufixação, a interpretação 
parte do afixo para a base; já na prefixação, o significado da base 
fica em primeiro plano. Como exemplo, ‘refazer’ – fazer nova-
mentee ‘dentista’ – profissional que cuida dos dentes.

(3) Nos termos de Villalva (2000), outra diferença é em relação 
à variável lexical que selecionam. Prefixos combinam-se com 
palavras e, em decorrência, são menos integrados às bases, 
podendo ser retirados da construção de que participam sem 
resultar numa forma presa (‘in-feliz’ / ‘intra-uterino’). Sufi-
xos, por sua vez, adjungem-sepredominantemente a radicais, 
sendo raros os que se combinam com palavras, como -mente 
(‘sabiamente’) e -zinho (‘elazinha’). Desse modo, a retirada do 
sufixo quase sempre resulta numa forma presa (‘palit-eiro’ / 
‘tim-inho’).

(4) Do ponto de vista fonológico, prefixos não afetam a posição 
do acento lexical da palavra à qual se agregam. Sufixos, por sua 
vez, quase sempre alteram o acento lexical, podendo, por isso, 
promover diferenças segmentais entre derivado e derivante.

 (2) crédulo >> incrédulo /  atar >> reatar / leal >> desleal
  porta >>  porteiro / bola >> bolada  / prego >> pregão

(5) Decorre da diferença fonológica entre prefixos, a possibilida-
de de determinados prefixos comportarem-se como formas 
livres pelo processo de truncamento. A depender do contex-
to de uso, podem ser empregados isoladamente:

 (3) Já estou quase terminando a pós. 
  Maria reatou com o ex.
  Minha vice é excelente.
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Sufixo não se submete ao truncamento. Apenas adquire estatuto de 
forma livre quando, no plural, conclui uma estrutura de enumeração e é em-
pregado em referência ao significado que manifesta (SANDMANN, 1989).

 (4) “Estruturalismo, gerativismo, funcionalismo e outros ismos.”
  “Livre-se da rinite, sinusite e outros ites.”

Acreditamos que as especificidades dos processos de prefixação 
e sufixação, levantadas no trabalho, possam apontar novos encaminha-
mentos na abordagem desses processos de formação de palavras nas gra-
máticas escolares.

2. A proposta didática

Com base nos pressupostos teórico-metodológicos apresenta-
dos, desenvolvemos a seguinte sequênciade atividades direcionadas ao 
Ensino Médio, com um objetivo claro para cada conteúdo didático. É 
importante destacar que todas as atividades propostas aqui devem ser 
adaptadas de acordo com a necessidade de cada professor/estudante. 

Atividade 1 – Leitura e reflexão

Objetivo: levar o estudante a perceber que estudar a palavra e 
seus processos de formação consiste em um duplo movimento de revisi-
tar o passado, observando como certas palavras surgiram historicamente, 
e refletir sobre as tendências do presente, uma vez que o léxico da língua 
apresenta dinamicidade com criação de novas palavras, ressignificações 
e expansão semântica.

Esta atividade de cunho linguístico parte da leitura do texto 
‘Escova’, de Manoel de Barros. O professor deverá conduzir uma dis-
cussão para verificar a compreensão / interpretação dos estudantes no 
que tange ao texto e, em seguida, focalizar a atividade na verificação 
das diversas possibilidades de interpretação da ação de “escovar palavras”  
mencionada no texto. A ideia é levá-los a pensarem nas significações 
e ressignificações  que as palavras recebem com o passar do tempo. O 
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importante é que, no final desta atividade, os alunos compreendam a 
importância dos estudos de morfologia para, por exemplo, resgatar sig-
nificados que se perderam na trajetória natural da língua.

ESCOVA

Manoel de Barros

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando 
osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem. Porque ficavam sentados na 
terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos. 
E que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos 
ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. 
Logo pensei de escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram 
conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados 
dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades 
remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para 
escutar o primeiro esgar de cada uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda 
dígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias 
inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o que eu 
fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entressonhado, que eu 
estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu joguei a escova fora.

Disponível em: https://omundodaliteratura.wordpress.com/2011/11/09/escova-ma-
noel-de-barros/. Acesso em: 8 de maio de 2020.

Atividade 2 – Por que criamos palavras novas? (GONÇALVES, 2016)

Objetivo: levá-los a refletir sobre o fato de que o léxico de uma 
determinada comunidade de fala revela seus hábitos, sua cultura, seus va-
lores e a forma como membros dessa comunidade organizam o mundo a 
sua volta. 

Esta atividade foi pensada a partir de Gonçalves (2016), que 
formula algumas respostas para o questionamento: por que criamos pa-
lavras novas? Estamos sempre criando palavras novas, fazendo emprés-
timos linguísticos e ressignificando as palavras que já existem, seja por 
contato com diversas culturas, seja pela necessidade natural de nomear 
novas experiências do cotidiano. Mostraremos, com isso, que estudar 
Morfologia não significa estudar usos distantes da realidade linguísti-
ca do estudante e que um mesmo processo morfológico que atuou no 
passado continua a atuar em estágios atuais da língua. Esperamos que 
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essa aproximação desperte maior interesse no aluno. O professor pode 
estimular os alunos a pensarem em palavras relativamente novas que 
passaram a integrar nosso léxico. Vejamos algumas palavras selecionadas 
por Gonçalves (2016).

 (5) blog – site que permite atualização rápida.
  flex – originalmente, carro biocombustível.
  spoiler – fala, texto ou imagem que se encarregue de 
  fazer revelações de fatos importantes, ou mesmo, do pró 
  prio desfecho da trama.
  chapeiro – aquele que trabalha na chapa, fazendo, por  
  exemplo, hambúrgueres
  cachorreiro – aquele que passeia com cachorros
  zapear – conversar pelo whatsapp
  hackear – invadir um sistema digital
  stalkear – investigar por obsessão, perseguir 

Além disso, o conjunto de palavras de determinada comunidade 
refletirá as necessidades comunicativas e as atividades desenvolvidas por 
esse grupo. Para que o estudante perceba isso, o professor deve reunir 
palavras que, provavelmente, não façam parte do cotidiano dele. A ideia 
aqui é reafirmar a língua como fato social que revela as particularidades 
de cada grupo. Alguns exemplos:

 (6) argolado – pescador que termina a pesca sem fisgar   
  nenhum peixe.
  capucho – espuma que se forma sobre o leite   
  recém-tirado da vaca.
  glissando – técnica vocal que consiste na passagem suave  
  de uma nota (altura) a outra.
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Atividade 3 – O processo de prefixação

Objetivo: envolver os estudantes com o fenômeno a ser estu-
dado, provocando reflexão e curiosidade acerca de sua própria língua; 
mostrar aos estudantes, através de atividades epilinguísticas e metalin-
guísticas, que a diferença entre prefixação e sufixação vai além da posi-
ção de adjunção de uma unidade morfológica. Além disso, objetivamos 
levá-los à percepção de que os prefixos não apresentam o mesmo com-
portamento entre si. 

Por se tratar de um conteúdo já visto no Ensino Fundamental, po-
demos partir de uma atividade metalinguística, revisitando o tratamento 
tradicional dado ao tema. Quando estamos apresentando um tema pela pri-
meira vez ao aluno, o mais interessante é iniciar com atividades de outras 
naturezas para, só então, chegarmos a uma sistematização metalinguística, 
como discutido no capítulo 1. No geral, os livros didáticos, com base nos 
compêndios gramaticais mais tradicionais, definem a prefixação como um 
processo de derivação no qual ocorre o acréscimo de um prefixo ao radical 
da palavra primitiva. Essa definição é dada em oposição ao processo de su-
fixação, que tem sua unidade acrescida na periferia direita da base.

A posição de prefixos e sufixos em relação à base é apenas uma 
das diferenças que podemos observar. Para que os estudantes percebam 
isso e para despertar neles a curiosidade acerca do funcionamento de 
processos morfológicos, o professor precisa levá-los a conhecerem dife-
renças mais profundas entre prefixação e sufixação.   Propomos, assim,  
que o professor os convide à investigação e reflexão sobre as principais 
diferenças e semelhanças entre essas unidades morfológicas. Para tanto, 
elencamos quatro diferenças entre prefixação e sufixação dentre as des-
critas em Gonçalves (2012). Vejamos:

(i) a prefixação não altera a classe gramatical da palavra; a sufi-
xação pode promover alterações variadas.

 (7) fazer (verbo) → refazer (verbo)
  feliz (adjetivo) → infeliz (adjetivo)
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  amor (substantivo) → amável (adjetivo)
  correto (adjetivo) → corretamente (advérbio)
em palavras formadas por prefixação, sua interpretação parte da base; já 
na sufixação, o significado do sufixo se destaca. As paráfrases realizadas 
pelo autor (reproduzidas a seguir) comprovam essa afirmação.  

 (8) dentista – “profissional que cuida dos dentes”
  martelada – “golpe dado com o martelo”
  faringite – “inflamação na faringe”
  jambeiro – “árvore que produz jambo”
  paraense – “nascido no estado do Pará”

 (9) refazer – “fazer novamente”
  subchefe – “chefe substituto”
  bicampeão – “campeão duas vezes”
  sobrepeso – “peso a mais”
  megashow – “grande show”

iii. prefixos combinam-se com palavras, enquanto sufixos se 
prendem mais frequentemente a radicais. Para que o estu-
dante perceba essa diferença, o professor pode fornecer um 
conjunto de palavras sufixadas e prefixadas e orientá-lo a re-
tirar os afixos e propor uma generalização a partir do que 
observam. O objetivo é que eles percebam que, diferente do 
que ocorre com os prefixos, a retirada de sufixos resulta em 
uma forma presa.

 (10) in-satisfeito / des-acelerar / re-modelar / des-leal / sub-grupo
  labirint-ite / pernambuc-ano / bel-eza / tim-aço / passar-inho

iv. há a possibilidade de determinados prefixos serem usados 
como formas livres pelo processo de truncamento, isto é, a 
depender do contexto de uso, podem ser empregados isola-
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damente; sufixos como -eiro, -ismo e -ense não têm essa in-
dependência. Veja os exemplos retirados de Gonçalves (op. 
cit., p. 155).

 (11) Já estou quase terminando a pós. 
  Maria reatou com o ex.
  Meu filho acabou de entrar no pré. 
  Vou deixar tudo com o meu sub.
  Minha vice é excelente. 
  Consegui comprar meu micro.
  O filho da Magnólia é bi. 
  Meu time agora é tri. 

Atividade 4 – Construindo uma gramática para o prefixo des-

Objetivo: estimular o olhar científico do aluno sobre a própria 
língua; em outras palavras, o professor deve ensinar a metodologia cien-
tífica em sala de aula.

Nesta atividade, o professor deverá conversar com os estudantes 
sobre o passoapasso básico da metodologia científica: observação, le-
vantamento de hipóteses, testagem, reformulação das hipóteses e uma 
possível generalização. Para isso, usaremos o prefixo des-. Após a de-
monstração na atividade 3 da possibilidade de se olhar cientificamente 
para a língua, não esperamos que os alunos tenham muita dificuldade 
nesta tarefa.

 A ideia é que os alunos construam uma gramática para esse 
prefixo a partir dos critérios fornecidos pelo professor. O professorde-
verá fazer um guia com algumas questões para conduzir os alunos nesta 
tarefa, como, por exemplo: (i) com que classes gramaticais esse prefixo 
se combina?; (ii) por que não seria possível o uso de *‘desnadar’, *‘deses-
crever’ ou *‘desfalar’, e sim de ‘descrer’, ‘desfazer’?;  (iii) a semântica do 
prefixo em ‘desobediência’ e ‘desligamento’ é a mesma?; (iv) quais pala-
vras com o mesmo prefixo estariam no grupo de ‘desobediência’ e quais 
estariam no grupo de ‘desligamento’?; (v) por que se usa ‘descurtir’ para 
a reversão do processo de curtir em redes sociais, mas não se usa esse 
mesmo verbo como oposição a curtir (= gostar muito de algo)?



135

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

O professor deve conduzir esta atividade, auxiliando em qual-
quer dúvida que os estudantes tenham, podendo levantar outros ques-
tionamentos que julguem necessários. Trabalhos como de Silva & Mio-
to (2009) poderão dar uma base ao professor.

Atividade 5 – Atuais tendências na prefixação

Objetivo: fazer o aluno perceber a atualidade dos processos de 
formação de palavras. 

A proposta desta atividade é que o aluno pesquise palavras re-
centes formadas pelo processo de prefixação. O professor pode propor 
que os estudantes elaborem um pequeno dicionário para as palavras 
encontradas por eles. Atualmente, o prefixo des- tem apresentado alta 
produtividade, como mostra o quadro a seguir com alguns memes. Além 
do quadro, há a letra de uma música recente da dupla Henrique e Ju-
liano, que também demonstra essa produtividade. Levar para a sala de 
aula usos próximos da realidade linguística do estudante estimula seu 
interesse.

Disponível em:http://serespapefico.blogspot.com/2018/08/-desverdesouvir.html. 
Acesso em: 9 de abril de 2020.
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Disponível em: https://www.facebook.com/aquelasimagens-quevoce-preferedesver1/. 
Acesso em: 9 de abril de 2020.

Disponível em: https://www.gerarmemes.com.br/memes-recentes/9574.Acesso em: 9 
de abril de 2020.

Disponível em: https://www.amambainoticias.com.br/ge-ral/e-oficial-facebook-vai-
ganhar-botao-para-descurtir-as-coisas. Acesso em: 9 de abril de 2020.
Figura 1: a produtividade do prefixo des‑.
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Desbeijar Minha Boca

Henrique e Juliano
Não vai se livrar de mim tão fácil 

Ralei tanto pra te merecer 
O trabalho que me deu pra te ganhar 

Eu vou te dar pra me esquecer 
Cê vai ver

Pode trocar de balada pra gente não se topar 
Pode até trocar de número, me bloquear 

Muda de casa, muda de vida pra não me ver 
Mas você jamais vai poder

Desbeijar minha boca,  destirar a roupa 
Desdeitar na cama, me desabraçar

Desbeijar minha boca, destirar a roupa 
Desdeitar na cama ou me desamar

Eu quero ver me desamar 
Eu quero ver me desamar 
Eu quero ver me desamar

Disponível em: https://www.letras.mus.br/henrique-e-juliano/desbeijar-minha-
boca/. Acesso em 4 de dezembro de 2019.

Atividade 6 – Prefixação e sufixação dentro do texto

Objetivo: mostrar a aplicabilidade de processos morfológicos 
para além do nível do vocábulo.

Gonçalves (2016) afirma que processos morfológicos impactam 
o nível textual. A possibilidade da atuação de palavras complexas no 
plano textual-discursivo é denominada de função textual (BASÍLIO, 
1987). Processos como prefixação e sufixação fazem o texto progredir, 
atuando diretamente na coesão textual, evitando repetições de palavras. 

Esta atividade, em certa medida, busca cumprir o que foi pro-
posto por Vieira (2014, 2018) no eixo II, de gramática e produção de 
sentidos, que toma fenômenos linguísticos como recursos expressivos 
para a construção do sentido do texto. Portanto, queremos mostrar ao 
estudante a atuação dos processos de formação de palavras no nível tex-
tual. O interessante é que o professor o deixe perceber de maneira autô-

https://www.letras.mus.br/henrique-e-juliano/
https://www.letras.mus.br/henrique-e-juliano/desbeijar-minha-boca/
https://www.letras.mus.br/henrique-e-juliano/desbeijar-minha-boca/
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noma a função da prefixação e da sufixação dentro da unidade textual, 
como, por exemplo, a mudança de classe a serviço da progressão textual.

Inep anula questão do Enem 2019 por causa de repetição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) emitiu um 
comunicado, na manhã desta terça-feira (19), a anulação de uma questão de ciências humanas 
do ENEM de 2019. 

O Inep disse que a questão anulada não tem problemas no enunciado ou nas alternativas. A 
anulação deve-se ao fato de a pergunta constar do chamado Caderno de Questões Braille e 
Ledor no Enem 2018.

Após comunicar o equívoco, outros problemas ocorridos durante a aplicação da prova surgiram 
na internet. O órgão destacou que  os candidatos que se sentiram lesados por algum dos motivos 
listados no site deverão solicitar a reaplicação da prova. 

ADAPTADO DO PORTAL G1. Acesso em 4 de dezembro de 2019.(https://g1.globo.com/
educacao/enem/2019/noticia/2019/11/19/inep-anula-questao-do-enem-2019.ghtml)

Considerações finais

Este é um trabalho inicial na tentativa de aplicar pesquisas recentes na 
área da morfologia ao ensino, de maneira que a produtividade do meio aca-
dêmico passe a alcançar as instituições de ensino da Educação Básica. Nos-
so objetivo é o de oferecer um caminho possível para uma abordagem mais 
produtiva dos processos morfológicos, tornando o ensino mais dinâmico e 
próximo da realidade linguística do estudante, como defendido no capítulo 1. 

Através de um tema da morfologia — a prefixação —, conjugando 
atividade de natureza linguística, epilinguística e metalinguística, podemos 
levar o aluno a refletir sobre o funcionamento de sua língua. Conseguimos 
integrar, ainda, um fenômeno tradicionalmente tão restrito ao nível do vo-
cábulo ao texto, observando seus efeitos na macroestrutura textual.

Esperamos que as reflexões aqui compartilhadas despertem a 
curiosidade e incentivem os professores de português a repensarem suas 
práticas em sala de aula no que tange ao ensino de temas gramaticais 
diversos para irem além da prescrição dos compêndios gramaticais e dos 
manuais didáticos, a fim de desenvolver no estudante um olhar científi-
co sobre sua própria língua.

https://g1.globo.com/tudo-sobre/inep/
https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2019/11/19/inep-anula-questao-do-enem-2019.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/enem/2019/noticia/2019/11/19/inep-anula-questao-do-enem-2019.ghtml
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CAPÍTULO 8

O ESTUDO DAS ONOMATOPEIAS: UMA 
PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

COM LETRAS DE FUNKS AO 1º ANO DO 
ENSINO MÉDIO

Daví Lopes FRANCO

O presente trabalho objetiva uma proposta de abordagem das 
onomatopeias em sala de aula. Seguindo autores como Vieira (2017), fa-
remos uma abordagem que esteja visando ao ensino mais democrático 
e reflexivo desse fenômeno linguístico. Para isso, analisamos brevemente 
em gramáticas e procuramos visões de morfólogos sobre como se dá a 
caracterização das onomatopeias. Este texto, desse modo, além do olhar 
investigativo, traz uma proposta de sequência didática, com a utilização de 
letras de funks. Para tanto, apresentamos sugestões de como abordar esse 
conteúdo na sala de aula, mais especificamente, numa turma de 1º ano do 
Ensino Médio (EM). A proposta trazida aqui já foi aplicada numa turma 
real e neste texto traremos alguns dos caminhos que foram tomados para 
sua realização.

Assim, este texto organiza-se da seguinte forma: num primei-
ro momento, trazemos uma resenha sobre o tratamento das onomato-
peias nas gramáticas tradicionais Bechara (2009) e Rocha Lima (2014) 
e contrapomos às ideias da morfóloga Vialli (2016); em outro momento, 
resenhamos o tratamento no livro didático adotado para uma turma de 
1º ano do Ensino Médio (PASCHOALIM & SPADOTO, 2014); por 
fim, finalizamos com uma proposta de sequência didática para um me-
lhor tratamento do fenômeno em sala. 
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1. O estudo das onomatopeias

O espaço que a onomatopeia ocupa dentro das gramáticas tradi-
cionais e dos livros didáticos é algo questionável e que será problematiza-
do neste texto. Será que as onomatopeias possuem um lugar de debate no 
âmbito gramatical?  Veremos, nesse sentido, como esse fenômeno mor-
fofonológico é enxergado pela gramática tradicional e por estudiosos de 
morfologia. 

Para realizar o estudo, recorremos inicialmente a duas gramáti-
cas tradicionais: Bechara (2009) e Rocha Lima (2014) e verificamos em 
que seção das gramáticas se encaixam as onomatopeias e como é feita a 
abordagem nessas obras. 

Bechara (2009, p. 55) define a onomatopeia como: 

“é o emprego de fonema em vocábulo para descrever acustica-
mente um objeto pela ação que exprime (grifo nosso). São fre-
quentes as onomatopeias que traduzem as vozes dos animais 
e os sonhos das coisas: O tique-taque do relógio, o marulho das 
ondas, o zunzunar da abelha, o arrulhar dos pombos.”

A partir dessa definição de Bechara (2009), notamos que as 
onomatopeias ocupam essencialmente um lugar fonológico, tendo em 
vista que serviriam “para descrever acusticamente um objeto pela ação que 
exprime”. Por essa razão, Bechara talvez insira as onomatopeias no es-
paço das figuras de linguagem sonoras. E, de fato, há uma representação 
sonora fundamental para a existência de uma onomatopeia; no entanto, 
o questionamento que fica como norte para este trabalho é o seguinte: 
por que as onomatopeias não podem ocupar também um espaço nos 
processos de formação de palavras? Afinal, como vimos nas próprias 
palavras de Bechara (2009), as onomatopeias seriam um registro gráfico 
dessa representação sonora; logo, há um produto morfológico formado: 
‘tique-taque’, ‘marulho’, ‘zunzunar’, ‘arrulhar’. 

Entendemos que o fato de considerar as onomatopeias apenas 
uma figura de linguagem pode revelar o seu caráter marginal enquanto 
processo de formação de palavras, porque tudo que de alguma forma é 
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agrupado no âmbito das figuras de linguagem pode revelar um uso que 
não seria denotativo, “correto”, como o esperado pela gramática norma-
tiva e sujeito à discriminação linguística. 

Já em Rocha Lima (2014), temos um olhar diferenciado quanto 
ao espaço ocupado pelas onomatopeias. O fenômeno em análise com-
preende um espaço dentro de tópicos como “outros tipos de formação de 
palavras” (ROCHA LIMA, 2014, p. 281). Vejamos a definição de Ro-
cha Lima (1994) para as onomatopeias: “ONOMATOPEIA (reprodução 
imitativa, lato sensu, de certos ruídos): tique-taque, zum-zum, zinzular (da 
cigarra)” (ROCHA LIMA, 1994, p. 282). Notamos aqui, que, embora 
Rocha Lima (2014) apresente um avanço em inserir as onomatopeias 
num espaço de formação de palavras, esse local é visto de alguma forma 
ainda marginalizado, porque consta em “outros processos”. Esse olhar 
marginalizado pode contribuir negativamente para como se enxerga 
o fenômeno e consequentemente ao juízo de valor, que nem deveria 
existir, porque o fenômeno é presente na língua assim como os outros, 
independente da opinião pessoal dos indivíduos, e, como fenômeno co-
mum às várias línguas naturais, merece ser descrito e analisado dentro 
da ciência da linguagem.  

Para além das questões levantadas, podemos analisar como se for-
malizam as onomatopeias presentes em Bechara (2009) e em Rocha Lima 
(2014). Notamos que, em alguns dos seus exemplos, algo muito comum 
que se apresenta é a reduplicação. Bechara (2009), ao tratar das onomato-
peias, traz os seguintes exemplos: ‘tique-taque’, ‘zunzunar’, ‘marulho’ e ‘ar-
rulhar’ e Rocha Lima (1991) ilustra com: ‘tique-taque’, ‘zum-zum’, ‘zinzu-
lar’. A partir dos exemplos levantados, vemos que ‘tique-taque’, ‘zunzunar’, 
‘zum-zum’ são algumas das ilustrações que de alguma forma fazem alusão 
a uma repetição de uma sequência fônica. Seria uma característica im-
portante para as onomatopeias, a repetição de sons para a sua realização? 

Para responder o questionamento, é necessário consultarmos os 
morfólogos que tentam definir o que seria uma reduplicação. Para Vialli 
(2016), a reduplicação é considerada um processo marginal por não apre-
sentar um conjunto significativo de dados linguísticos e por apresentar de 
alguma forma escassez de análise linguística e dificuldade em sua delimi-
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tação, mas sobretudo porque sua regularidade está na relação da morfolo-
gia com a fonologia. Gonçalves (2016) defende que a reduplicação é um 
processo de afixação não linear, por conta da cópia do material fonológico 
de uma base a qual se chega e que algumas vezes acontece por meio de um 
encurtamento. Vialli (2016, p. 59) apresenta que

Reduplicação é o termo padrão para esse fenômeno na lite-
ratura linguística. Outros são usados ocasionalmente: clona-
gem, duplicação e repetição (CRYSTAL, 1997). Como lembra 
Couto (2000), a reduplicação não é um fenômeno desconhe-
cido das gramáticas tradicionais; no entanto, é tratada, nesse 
tipo de compêndio, sobretudo como composição. É exemplifica-
do, quase sempre, como formas como “luze-luze‘, “ruge-ruge” e 
“quero-quero”, nem todas com o mesmo estatuto na língua, tal 
como apontado por Vialli (2011).

Sendo assim, algo que poderia nos causar dúvidas é a questão da redu-
plicação e da repetição. A reduplicação seria apenas uma repetição? Vialli (2016) 
levanta, em seu trabalho, um ponto fundamental e que de alguma maneira 
contribui para o nosso entendimento quanto à posição da onomatopeia: 

Wierzbicka (1986) observa que repetição e reduplicação são 
fenômenos bem diferenciados funcionalmente. O primeiro é 
marcado por pausa, representada por meio de uma vírgula na 
escrita (‘Ele caminha devagar, devagar’); o último não admite 
pausa ou vírgula na escrita e constitui novo item lexical (‘ba-
te-bate’ – “brinquedo de parque de diversões”) (grifo nosso). 
A autora observa que, nos casos de reduplicação, como processo, 
apesar de haver relação de significado com a base original, o 
produto é um item diferente, que mantém relação morfofono-
lógica com a palavra-fonte; na repetição vocabular, a ideia 
veiculada é sempre a de intensificação.

A autora evidencia que, ao pensarmos em reduplicação, neces-
sariamente, há uma relação com o significado da base original. Então, 
será que as onomatopeias seriam de fato um processo formado por re-
duplicação, já que nem sempre se consegue essa recuperação desejada de 
uma base?
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O estatuto de onomatopeia como reduplicação ainda é questio-
nável e carece de um estudo mais aprofundado. Vialli (2016, p. 61) traz 
alguns autores que tentam estabelecer uma distinção entre as onomato-
peias e as reduplicações:

Couto (1999, 2000), Albuquerque e Gonçalves (2004) e 
Vialli (2008) alertam para as comparações entre onoma-
topeia e reduplicação, também feitas por diversos autores já 
citados (grifo meu). Key (1965) aponta que, por ter como 
função primordial a imitação de sons, a onomatopeias não 
pode expressar funções gramaticais, tal qual a reduplicação. 
Sem dúvida alguma, alguns exibem sequências replicadas e 
formalmente fazem uso da repetição, mas de modo algum re-
sultam de um processo produtivo (...). Nesses casos, a forma re-
sultante é motivada pela reprodução aproximada, imitativa, 
com os recursos fonológicos de que a língua dispõe, de algum 
som/ruído natural.

Portanto, Vialli (2016) aponta que embora as onomatopeias se 
aproximem do que seria uma reduplicação, ainda não apresentam ca-
racterísticas que revelem de fato o seu estatuto enquanto reduplicação. 

2. Um olhar para livro didático 

Com base no que foi discutido, na seção anterior, iremos analisar 
como funciona a abordagem das onomatopeias em um livro didático 
adotado para uma turma de 1º ano do Ensino Médio. O livro didático 
intitula-se: “Gramática: teoria e atividades”, de Paschoalin & Spadoto 
(2014). O livro adotado faz parte da turma que atuo como professor 
regente no Colégio e Curso Sonnart, uma rede privada de ensino, que se 
localiza na Estrada do Galeão, 2925 – Portuguesa, Rio de Janeiro – RJ. 
21931-582. Os interessados em conhecer o trabalho da escola também 
pode acessar em <http://sonnart.com.br/>.

No que tange ao tratamento das onomatopeias, assim como 
aconteceu com a gramática de Bechara (2009), esse fenômeno só apa-
rece exclusivamente dentro das figuras de linguagem. O que Paschoalin 
& Spadoto (2014) entendem por figuras de linguagem é o seguinte: 

http://sonnart.com.br/
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“as figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos 
expressivos que se revelam pelo modo não convencional com que as palavras 
são trabalhadas (grifo nosso)” (PASCHOALIN & SPADOTO, 2014, p. 
443). É nesse cenário de não convencionalidade, de “não respeito total-
mente” às regras da gramática normativa em que se insere o fenômeno 
aqui estudado, num espaço muito curto e sem muita reflexão. Vejamos: 

consiste na imitação de um som ou da voz natural dos seres.|  
Sem o coaxar dos sapos ou o cri-cri dos grilos | Como é que 
poderíamos dormir tranquilos? (Mário Quintana). (PAS-
CHOALIN & SPADOTO, 2014, p. 445)

A partir da definição dos autores do livro didático, notamos que 
a onomatopeia é conceituada de uma forma muito sintética e sem tra-
balhar com aspectos reflexivos, além de sequer haver menção à represen-
tação gráfica das onomatopeias. Portanto, o professor que usa esse livro 
apenas como único instrumento de ensino de morfologia em suas aulas 
teria uma lacuna a ser preenchida, precisando levar os alunos a uma 
reflexão séria e mais crítica quanto a esse fenômeno dentro do texto. 
Inclusive, como defende Antunes (2007), o ensino de gramática não 
pode ser realizado isoladamente; só faz sentido se estiver vinculado a 
um texto dentro de um contexto. Outro fator que consideramos funda-
mental destacar, nesse livro didático, é quanto à atividade proposta que 
se articula diretamente com essa pouca reflexão. O único exercício que 
traz a temática da onomatopéia pede apenas que o aluno identifique 
a figura dentro de um trecho de Mário Quintana “Em cima do meu 
telhado, | Pirulinlulinlulin”. Essa seção que poderia ser explorada com 
uma reflexão estrutural das onomatopeias, perguntando, por exemplo, 
que som seria esse emitido na representação gráfica, dentre muitos ou-
tros aspectos que poderiam ser abordados. Para isso, na próxima seção, 
vamos propor uma atividade que envolva questões reflexivas em relação 
ao tratamento das onomatopeias. 
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3. Proposta de intervenção 

Entendendo que o funk faz parte de uma prática de letramento 
local e identitária; neste trabalho, propomos uma atividade de interven-
ção com letras de funk para o trabalho das onomatopeias de forma a 
atingir uma reflexão mais sólida sobre o fenômeno em estudo para uma 
turma de 1º ano do Ensino Médio. Por que um trabalho com letra de 
música? É evidente que a escolha do gênero dialoga muito com o foco 
que se quer dar à aula e essas músicas são um espaço propício à produção 
de onomatopeias. Além disso, Freire (2012) argumenta que a atividade 
musical (o ato de ouvir ou cantar músicas) contribui para a construção 
de identidades. Dessa forma, a sala de aula tem que servir como esse 
espaço que contribui para a formação dessa cidadania: 

a música é responsável por demarcar épocas, grupos e usos e 
costumes e o ouvinte irá usar a sua compreensão do mundo, 
sua identidade, emotividade, para dar a ela um significado. 
O imaginário do sujeito está intimamente ligado ao seu terri-
tório, onde ele pode se expressar, desenvolver uma identidade 
que atravessa a individualidade. (FREIRE, 2012, p. 40) 

Assim, com esse estilo musical, atingiríamos uma máxima difun-
dida por Vieira (2017) de que o trabalho com a variação linguística deve 
atravessar o ensino de língua materna, porque os alunos teriam contato 
com variantes de um grupo social definido e de um tempo específico da 
sociedade. Nos funks, especificamente, percebemos, nas letras, variantes 
próprias que identificam um determinado grupo social que vivencia e 
experiencia a favela e é dentro das favelas que se originam muitos dos 
funks ilustrados neste trabalho, sua verdadeira raiz. Assim, satisfaríamos 
uma máxima defendida por Vieira (2017): o trabalho com o texto tem 
de ser articulado na sua centralidade. Paralelo a isso, os alunos perce-
beriam a importância do uso das onomatopeias para a construção da 
mensagem que quer se passar. Assim, atenderíamos a todos os eixos 
propostos por Vieira (2017) com um ensino reflexivo da gramática. A 
seguir, disponibilizaremos uma proposta de intervenção a ser realizada: 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Título da aula O estudo das onomatopeias em funks: diferentes formas de representar 
o som

Finalidade da aula
Reconhecer as onomatopeias dentro dos funks e entender como 
contribuem para construção de sentidos do texto, assim como esse 
fenômeno linguístico se estrutura. 

Ano 1º ano do EM

Gênero Música (Funks) 

Objeto(s) 
do conhecimento

Recursos linguísticos – onomatopeia como produção de sentido. 
Elementos de uma música. Variação linguística. Figuras de linguagem. 
Texto dissertativo-argumentativo. 

Tempo da aula 2 tempos de 50 minutos 

Quadro 1 – resumo da sequência didática

Como sugestão, para início da aula, o professor-mediador pode 
disponibilizar um áudio com algumas músicas selecionadas com os tre-
chos que contenham as onomatopeias. As músicas estão expostas no 
Quadro 2 com as informações importantes. Nesse momento da discus-
são, o professor deve deixar os alunos escutarem todos os trechos que 
foram escolhidos. Eles podem querer dançar ou ficarão muito compor-
tados, a depender da turma, mas tudo isso pode ser debatido ao longo 
das discussões de que forma foi a recepção dessa atividade. 



Sugestões de funks e trechos
Título e cantor Sugestão de fragmento Link

Fuleragem – MC Kondzila

“Oi, com bum |Oi, com bum |Oi, com bumbum ela arras-
ta |Na quadra, ela arrasta” |Vai, bunda pra baixo |Vai, bun-
da pra cima |Vai, bunda pra baixo |Vai, bunda pra cima 
|Bum, bum, bum bum |Vai, bunda pra baixo |Vai, bun-
da pra cima|Vai, bunda pra baixo| Vai, bunda pra cima | 
Bumbum, bumbum, |bumbum, bunda pra cima

https://www.youtube.com/watch?-
v=4N2iMmHcHys

Só Quer Vrau - MC MM feat DJ RD 
(KondZilla)

Essas malandra assanhadinha |Quer só quer vrau, só quer vrau, só 
quer vrau, vrau, vrau

https://www.youtube.com/watch?-
v=sbXg6CWUXuo

NGKS e MC Hollywood feat.Mitico DJ - 
Baile Tá Pocando (kondzilla.com)

Vai jogar pactutum| Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum | 
Então joga, vai | Vai jogar pactutum | Se o baile tá pocando, ela 
joga o bumbum | Então joga, vai

https://www.youtube.com/watch?-
v=zm7vIanGdAg

MC’sJhowzinho&Kadinho - Agora Vai 
Sentar

Yuri Martins |Uô oh tchutchurutchu |Naranánaranánaránaná| 
Dou tapinha na potranca |Com o bumbum ela balança |Yuri cha-
ma de malandra |Ela vai se apaixonar

https://www.youtube.com/watch?-
v=yLHz0bNUVcI

É o Tchan - “Pau que nasce torto 
Segure o tchan|Amarre o tchan |Segure o tchantchantchantchan 
|Segure o tchan |Amarre o tchan |Segure o tchantchantchant-
chan

https://www.youtube.com/watch?-
v=o_-9ZjKm-z4

Dança do Créu - MC Créu
A primeira é devagarzinho, e só aprendizado hein |É assim o... 
|Creeeuuucreeeuuucreeeuuu se ligou de novo creeeuuu|creeeuuu-
creeeuuu

https://www.vagalume.com.br/mc-
-creu-funk/danca-do-creu.html

Bum BumTamTam - MC Fioti

Vai com o bum bumtamtam |Vem com o bum bumtamtam |Vai 
mexe o bum bumtamtam |Vem desce o bum bumtamtam |Vai mexe 
o bum bumtamtam |Vem desce o bum bum |Vai com o bum bum 
|Vem com o bum bum (com o bum bum, com o bum bum)

https://www.letras.mus.br/mc-pe-
drinho/dom-dom-dom/

TicTac (part. McLan) - Lucas Lucco Tic-tac, tic-tac, tic (vai com o bumbum) |Tic-tac, tic-tac, tic (vai 
com o bumbum) |Tic-tac, tic-tac, tic (vai com o bumbum)

https://www.letras.mus.br/lu-
cas-lucco/tic-tac/

Ta Tum Tum (part. Kevinho) - Simone e 
Simaria

Gosta de fazer o tá, tá, tá, tá tumtum |Quicando e mostrando o 
poder desse bumbum | Tá, tá, tá tumtum |Quicando e mostrando 
|Vai mexendo o bumbum |Vai mexendo o bumbum

https://www.letras.mus.br/simone-
-simaria-as-coleguinhas/ta-tum-
-tum-part-kevinho/

PaPum - Kevinho
E quando eu mandar é papum |Esse movimento que ela faz,pa-
pum |Quando ela joga e vai pra trás, papum |Hoje ela marca qual-
quer um

https://www.letras.mus.br/mc-ke-
vinho/papum/

PowPowTeyTey - MC Dede
Nós que tá em cima da meia-meia |Cortando de giro dentro da 
viela |Ela powpow pra mim |Eu dei teyteytey pra ela |Pow, pra 
mim |Eu dei teyteytey pra ela |

https://www.letras.mus.br/mc-de-
de/pow-pow-tey-tey/

Quadro 2 – sugestões de funks e fragmentos

https://www.youtube.com/watch?v=4N2iMmHcHys
https://www.youtube.com/watch?v=4N2iMmHcHys
https://www.youtube.com/watch?v=sbXg6CWUXuo
https://www.youtube.com/watch?v=sbXg6CWUXuo
https://www.youtube.com/watch?v=zm7vIanGdAg
https://www.youtube.com/watch?v=zm7vIanGdAg
https://www.deezer.com/en/track/379961301
https://www.deezer.com/en/track/379961301
https://www.youtube.com/watch?v=yLHz0bNUVcI
https://www.youtube.com/watch?v=yLHz0bNUVcI
https://www.youtube.com/watch?v=o_-9ZjKm-z4
https://www.youtube.com/watch?v=o_-9ZjKm-z4
https://www.vagalume.com.br/mc-creu-funk/
https://www.vagalume.com.br/mc-creu-funk/danca-do-creu.html
https://www.vagalume.com.br/mc-creu-funk/danca-do-creu.html
https://www.letras.mus.br/mc-fioti/
https://www.letras.mus.br/mc-pedrinho/dom-dom-dom/
https://www.letras.mus.br/mc-pedrinho/dom-dom-dom/
https://www.letras.mus.br/lucas-lucco/
https://www.letras.mus.br/lucas-lucco/tic-tac/
https://www.letras.mus.br/lucas-lucco/tic-tac/
https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/
https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/
https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/ta-tum-tum-part-kevinho/
https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/ta-tum-tum-part-kevinho/
https://www.letras.mus.br/simone-simaria-as-coleguinhas/ta-tum-tum-part-kevinho/
https://www.letras.mus.br/mc-kevinho/
https://www.letras.mus.br/mc-kevinho/papum/
https://www.letras.mus.br/mc-kevinho/papum/
https://www.letras.mus.br/mc-dede/
https://www.letras.mus.br/mc-dede/pow-pow-tey-tey/
https://www.letras.mus.br/mc-dede/pow-pow-tey-tey/
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Como outro momento desta sequência didática, cabe ao pro-
fessor abrir espaço para que os alunos debatam sobre as músicas que 
ouviram. Espera-se que os alunos discutam que esses funks, abordando 
a objetificação da mulher, representação de sexo, falem que há “erros 
de gramática”, principalmente porque estaremos numa aula de língua 
portuguesa, em que se espera haver maior rigor das normas linguísticas. 
A partir desse momento, o docente pode apresentar aos alunos alguns 
trechos que contenham as onomatopeias, como o Quadro 3 a seguir, por 
conta de esse fenômeno ser uma marca linguística que denuncia alguns 
dos pontos que possivelmente serão levantados pelos alunos. 

Olhando para as onomatopeias 

“Oi, com bum |Oi, com bum |Oi, com bumbum ela arrasta |Na quadra, ela arrasta” | Vai, 
bunda pra baixo |Vai, bunda pra cima |Vai, bunda pra baixo |Vai, bunda pra cima |Bum, 
bum, bum bum |Vai, bunda pra baixo |Vai, bunda pra cima|Vai, bunda pra baixo| Vai, 
bunda pra cima |Bumbum, bumbum, |bumbum, bunda pra cima

Essas malandra assanhadinha |Quer só quer vrau, só quer vrau, só quer vrau, vrau, vrau

Vai jogar pactutum | Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum | Então joga, vai | Vai 
jogar pactutum | Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum | Então joga, vai

Yuri Martins |Uô oh tchutchurutchu |Naranánaranánaránaná | Dou tapinha na 
potranca |Com o bumbum ela balança |Yuri chama de malandra |Ela vai se apaixonar

Segure o tchan|Amarre o tchan |Segure o tchantchantchantchan |Segure o tchan 
|Amarre o tchan |Segure o tchantchantchantchan

A primeira é devagarzinho, e só aprendizado hein |É assim o... 
|Creeeuuucreeeuuucreeeuuu se ligou de novo creeeuuu |creeeuuucreeeuu

Vai com o bumbumtamtam |Vem com o bum bumtamtam |Vai mexe o bum bumtamtam 
|Vem desce o bum bumtamtam |Vai mexe o bum bumtamtam |Vem desce o bum bum |Vai 
com o bum bum |Vem com o bum bum (com o bum bum, com o bum bum)

Tic-tac, tic-tac, tic (vai com o bumbum) |Tic-tac, tic-tac, tic (vai com o bumbum) |Tic-
tac, tic-tac, tic (vai com o bumbum)

Gosta de fazer o tá, tá, tá, tá tumtum |Quicando e mostrando o poder desse bumbum 
| Tá, tá, tá tumtum |Quicando e mostrando |Vai mexendo o bumbum |Vai mexendo o 
bumbum
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Olhando para as onomatopeias 

E quando eu mandar é papum |Esse movimento que ela faz,papum |Quando ela joga e vai 
pra trás, papum |Hoje ela marca qualquer um

Nós que tá em cima da meia-meia |Cortando de giro dentro da viela |Ela powpow pra 
mim |Eu dei teyteytey pra ela |Pow, pra mim |Eu dei teyteyteypra ela |

Quadro 3 – trechos com onomatopeias

Após esse momento, o professor poderia abrir seu livro didático 
e ler a definição de onomatopeia com a turma e sistematizar de que 
forma esse fenômeno veio expresso no livro. Tomando como base Basso 
& Pires de Oliveira (2012), o professor pode questionar à turma se a 
definição apresentada pelo livro didático está boa e atende a tudo o que 
foi visto nas letras dos funks que ouviram. A depender de como foram 
entrelaçadas as discussões anteriormente, podemos esperar que os alu-
nos digam que não, que as definições geralmente são muito vagas e sem 
uma reflexão crítica do fenômeno.

Com o que foi levantado acima, o professor pode apresentar aos 
alunos as cinco categorias de funks que Freire (2012) demonstra: o funk 
melody ou charm, com bateria eletrônica e letras sobre o amor, desilusões 
e amor romântico; o funk consciente, geralmente, vem cunhado com crí-
tica social, a fim de retratar a vida na favela, os preconceitos, as injustiças 
sociais; o funk proibidão, com citações de facções criminosas, façanhas 
de traficantes e, portanto, muito tocado dentro das favelas; o funk osten-
tação, com temas referentes a status social e, por fim, o que configura os 
exemplos levantados nos funks aqui trazidos: o funk erótico ou batidão. 
Neste, teremos uma caracterização de uma linguagem sexual, nitida-
mente com objetificação da mulher e a presença de cenas sexuais. 

Nesse momento, é fundamental que o professor possa explicitar 
aos alunos que as escolhas das onomatopeias nos contextos específicos 
não são aleatórias, mas se encaixam neste tipo de funk e por isso há essa 
representação na forma como aparecem. É interessante também o docen-
te, após essa discussão, levar aos alunos às considerações sobre as funções 
que os fenômenos podem ter e explicar porque criamos novas palavras: “a 
necessidade de o falante expressar carga emocional variada a partir do uso de 
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processos morfológicos (grifo nosso), ou seja, de acrescentar conteúdos subjetivos 
a uma forma lexical neutra” (GONÇALVES, 2019, p. 127).

Em sala de aula, o professor pode refletir com os alunos sobre a 
estrutura desse fenômeno e trazer abordagens de como os linguistas, em 
novos estudos, têm observado essas categorias morfológicas. Em alguns 
exemplos, como ‘bumbum’, percebemos que existe uma recuperação da 
palavra ‘bunda’, mas, em todas as outras palavras, a recuperação de uma 
base fica muito difícil e, por isso, muitos autores rejeitam acreditar que 
as onomatopeias seriam exemplos de reduplicação. De qualquer forma, 
independente do estatuto que esse fenômeno obtiver, seja visto como re-
duplicação ou não, é necessária uma investigação mais precisa nas abor-
dagens dos livros didáticos. 

Por fim, como uma atividade para fechar a aula, os alunos podem 
ser separados em grupo e devem buscar onomatopeias em outras can-
ções, de preferência em outros gêneros musicais. O objetivo dessa ativi-
dade é que eles façam uma apresentação se a onomatopeia que apareceu 
na sua música se aproxima ou distancia das que apareceram nos funks 
que apresentamos em aula. 

Considerações finais 

Com tudo o que foi apresentado até aqui, espera-se que os alu-
nos sejam capazes de refletir sobre as intenções de um eu-lírico numa 
canção. Também devem analisar as marcas linguísticas que permitem 
uma dada interpretação a cada música; no caso mais específico da aula, 
as marcas são as onomatopeias. Paralelo a isso, os discentes podem en-
tender onde se situa o funk e as diferentes concepções existentes, já que, 
hoje em dia, esse gênero é um pouco marginalizado pela homogeneida-
de que se dá a esse estilo musical. A partir dessa sequência didática, en-
tendemos que os alunos são capazes de uma reflexão linguística propos-
ta nos eixos de Vieira (2017), assim como terão seu papel desenvolvido 
como pesquisador, como defendem Basso & Pires de Oliveira (2012). 
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CAPÍTULO 9

O ENSINO DE RECOMPOSIÇÃO: 
UMA PROPOSTA PARA AULAS SOBRE 
OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE 

PALAVRAS

Tiago Vieira de SOUZA

O presente trabalho tem por objetivo analisar a maneira como 
o ensino de morfologia tem sido realizado nas aulas de Língua Portu-
guesa, especificamente no Ensino Médio. Partindo do que a tradição 
apresenta, buscamos propor uma perspectiva diferente e, também, apre-
sentar maneiras práticas de melhoria ao que é feito atualmente. Para 
uma proposta diferenciada, em contrapartida com o tradicionalismo que 
se perpetua em nossas aulas de língua portuguesa ao longo de muitos 
anos, é fundamental entender que, se a língua em questão for tratada 
como objeto de estudo em uma perspectiva mais científica (BASSO & 
PIRES DE OLIVEIRA, 2012), o aluno entenderá o seu papel ativo no 
processo de aprendizagem (FRANCHI, 2006). 

Nesses termos, ao focarmos no ensino do processo de formação de 
palavras chamado recomposição, discutimos o fato de este ser um tópico 
importante a ser apresentado nas aulas, bem como nos livros didáticos. 
Apresentamos a recomposição como um processo de formação de pala-
vras muito produtivo para a descrição da morfologia no Ensino Médio. 
Através desse processo, os alunos podem interagir, descrever e fazer re-
flexões sobre dados que podem aparecer em suas rotinas; isso gera uma 
aproximação e interesse dos estudantes com o objeto de estudo analisado 
em questão. 

Nesse contexto, descrevemos a recomposição sob uma perspec-
tiva semântica e levando em conta também o nível textual. Em outras 
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palavras, buscamos o sentido dos formativos que fazem parte do pro-
cesso da recomposição e, baseados nisto, mostramos que há uma espe-
cialização semântica dos radicais neoclássicos (gregos e latinos) e estes 
adquirem novos usos (GONÇALVES, 2016). Com isso, propomos a 
análise de diferentes gêneros textuais que, na atualidade, adotam tais 
palavras que passaram pelo processo de recomposição e vemos que as 
novas formações realmente apresentam especialização de sentido.

Desse modo, apresentamos noções e conceitos encontrados em li-
vros didáticos; posteriormente, fazemos uma breve descrição do processo 
de recomposição (GONÇALVES, 2011b, 2016, 2019). Por fim, mas não 
menos importante, explicitamos uma possível descrição do processo de re-
composição no Ensino Médio que seja coerente com a descrição feita em 
Linguística, mas também compatível com a realidade nesse nível de ensino. 
Por meio das leituras e discussões, propomos ideias de exercícios e aulas 
sobre recomposição como um processo de formação lexical focado no uso. 

Para isso, o presente trabalho foi dividido da seguinte forma: na 
seção “Recomposição: uma revisão de conceitos e teorias”, fazemos uma 
breve descrição do processo à luz de Gonçalves (2011b, 2016, 2019). 
Na seção “Livro didático: uma breve revisão”, apresentamos uma breve 
análise feita em livros didáticos como o de Cereja & Magalhães (2005) 
e Abaurre et al. (2008). Em seguida, com base em Basso & Pires de 
Oliveira (2012) e Franchi (2006), defendemos a importância de trazer a 
Linguística para as aulas de língua portuguesa (doravante LP), ou seja, 
reiteramos a necessidade de se fazer ciência no processo de aprendiza-
gem. Na última seção, “Colocando em prática”, concluímos a discussão 
afirmando a importância do fazer científico nas aulas de LP juntamente 
com a apresentação de questões práticas que podem auxiliar muitos pro-
fessores que queiram se aventurar em uma nova abordagem de ensino 
de gramática, fugindo do tradicionalismo e, portanto, aproximando-se 
da Linguística como ciência presente nas aulas de LP.

1. Recomposição: uma revisão de conceitos e teorias

Para iniciarmos essa descrição, podemos citar as palavras de Gon-
çalves (2019, p. 143) que resume a recomposição como um processo que 
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“faz uso de elementos (radicais gregos e latinos) que se especializaram seman-
ticamente e saíram da esfera técnica, experimentando novos usos”. De acordo 
com Gonçalves (2016, p. 94) tem-se recomposição quando “parte de uma 
palavra complexa é encurtada e adquire novo significado especializado ao se 
adjungir sistematicamente a formas com livre curso na língua”. Além disso, 
o autor cita que as formações recompostas caracterizam o que pode ser 
denominado de compactação (zipagem): um radical neoclássico adqui-
re, “numa relação de metonímia formal, o significado do composto de que era 
constituinte e atualiza esse conteúdo especializado na combinação com novas 
palavras” (GONÇALVES, 2011b, p. 19). Em resumo, a recomposição 
faz uso de radicais gregos e latinos que se especializam semanticamente 
e adquirem novos usos.

A fim de exemplificar o processo, podemos recorrer a algumas 
partículas apresentadas em Gonçalves (2016, p. 93-95), como petro-, eco-
, homo-, dentre outras. Essas partículas estão, em grande parte, associa-
das às formações características por uma linguagem tecnicista e erudita. 
Entretanto, alguns exemplos com tais partículas acabam por se afastar 
dos chamados eruditismos; é o que pode ser visto em exemplos como 
‘petrodólar’, ‘ecoturismo’ e ‘homoafetivo’ (GONÇALVES, 2016, p. 94). 
Com base nesses exemplos, Gonçalves (2016), apesar de reconhecer tais 
partículas como afixoides (formativos que se situam entre a classe dos 
radicais e a classe dos afixos), afirma que apresentam comportamento 
muito similar à categoria dos afixos, o que, para nós, representa uma boa 
evidência para falar de tais partículas em aulas do Ensino Médio, mes-
mo que não nomeando afixoide para não confundir os alunos com mais 
uma nomenclatura (mas sim com o intuito de apresentar partículas que 
fazem parte do processo da recomposição). 

Desse modo, ao observarmos os exemplos em questão, vemos 
que apresentam significados diferentes do etimológico. Em outras pa-
lavras, petro-, eco- e homo- etimologicamente representam, respectiva-
mente, as noções de “pedra”; “casa”; “igual, semelhante”. No entanto, nos 
exemplos apresentados, tais formativos atualizam as noções de “petró-
leo”, “ecologia” e “‘homossexual”. Com isso, percebe-se que, na recom-
posição, têm-se partículas (afixoides) gregas ou latinas, que etimologica-
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mente apresentam um sentido diferente da palavra recomposta, ou seja, 
etimologicamente havia uma palavra complexa que, no processo de re-
composição, é encurtada e acaba veiculando um novo sentido quando se 
junta a formas com livre-curso na língua (GONÇALVES, 2016, p. 94).

Além dos dados apresentados até então, tomamos emprestados 
alguns dos principais afixoides apresentados em Gonçalves (2016, p. 95) 
a fim de mostrar o uso dessas partículas no português contemporâneo. 
A lista apresentada pelo autor não é, de forma alguma, exaustiva, mas é 
possível ver, por meio das palavras elencadas, os significados que emer-
gem nas novas formações. Vejamos abaixo uma parte do quadro apre-
sentado por Gonçalves (2016):

Afixoide Exemplos Palavra-modelo Significado nas novas 
formações

aero- aero-Lula; aeromodelismo aeronave avião

auto- autopeças; autoescola automóvel carro

foto- fotomontagem; fotoestúdio fotografia fotografia

tele- telepizza; telessexo telefone; televisão telefone

-teca maridoteca; esmalteca biblioteca lugar em que se reúnem

Quadro 1 – Relação dos principais afixoides em uso no português contemporâneo

Ao olharmos os dados apresentados acima, chegamos à conclu-
são de que, assim como já visto anteriormente, há uma especialização de 
significado nas novas formações. Com isso, o falante tem à disposição 
novas formações com partículas do grego e latim que se afastam, no en-
tanto, do tecnicismo e eruditismo previsto por tais formativos. É nesse 
sentido que defendemos ser válida a abordagem do processo em sala de 
aula, pois os alunos, por meio de análise dos dados, podem perceber, por 
eles mesmos, a especialização de significado que ocorre nos dados de 
recomposição, já que isso não é abordado nos livros didáticos. 

No entanto, existe um cuidado a se tomar quando se trata da re-
composição. Isso porque existe uma fronteira entre a recomposição e a 
composição neoclássica em que, muitas vezes, a diferença entre ambos os 
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processos pode não ser tão evidente. Isso ocorre porque os radicais latinos 
e gregos também fazem parte da composição neoclássica. Nesse contexto, 
Gonçalves (2016, p. 96) cita uma diferenciação básica que pode ajudar na 
diferenciação dos processos referidos. O que deve ser levado em consi-
deração nessa fronteira é o critério semântico, ou seja, será recomposição 
se o formativo em questão apresentar novo significado (diferente do eti-
mológico, pois, se o significado etimológico permanecer, será composição 
neoclássica).

Para terminarmos esta seção, reiteramos o que Gonçalves (2016, 
p. 97) defende sobre a recomposição ser um diferente processo de for-
mação de palavras, se comparado aos processos mais famosos e aborda-
dos nas aulas de LP, como a composição e a derivação. O autor defende 
que este é um processo independente, pois os

afixoides ostentam propriedades de radical e afixo, não se ni-
velando, no entanto, com nenhuma dessas categorias, já que 
apresentam características próprias, que legitimam o reconhe-
cimento de uma classe distinta de formativos e, consequente-
mente, de um diferente processo de formação de palavras: a 
recomposição. (GONÇALVES, 2016, p.97).

2. Livro didático: uma breve revisão

De um modo geral, ao analisarmos livros didáticos como o de 
Cereja & Magalhães (2005) e Abaurre et al. (2008), percebemos que, 
nas seções de morfologia/formação de palavras, os tópicos sempre abor-
dados são composição, derivação e os chamados “outros processos de 
formação”, quase sempre os seguintes: redução ou abreviação, siglagem, 
onomatopeia, empréstimos lexicais e neologismos. Desse modo, pode-
mos dizer que a tradição não aborda, diretamente, a recomposição nos 
livros didáticos. 

Evidências disso é o fato de, nos livros, não haver a nomenclatu-
ra de afixoide, já que os autores só apresentam a nomenclatura prefixo e 
sufixo. Nesse sentido, por mais que, para os autores, não seja interessante 
apresentar mais uma nomenclatura para os alunos, não encontramos 
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uma explicação que se refere aos formativos gregos e latinos (que estão 
relacionados diretamente a outros processos de formação de palavras 
como a recomposição e composição neoclássica, por exemplo). Como 
consequência, não se discute a noção de tecnicismo e eruditismo en-
contrada nos formativos gregos e latinos. Dessa maneira, se isso não 
ocorre, não é possível abordar que os novos dados da recomposição se 
afastam do eruditismo, o que diferencia a recomposição da composição 
neoclássica (outro processo de formação de palavras que usa formativos 
gregos e latinos e que, no entanto, não é abordado nos livros didáticos). 
Além disso, ao tratar do processo de formação de palavras chamado 
“composição”, os autores só referem-se à composição por justaposição 
e por aglutinação, ou seja, não diferenciam composição de composição 
neoclássica e recomposição.

Em uma observação mais atenta ao livro de Abaurre et al. (2008), 
encontramos um exercício que deve ser feito com base nos radicais gre-
gos e latinos. Sendo assim, é proposto que o aluno abra o anexo do livro 
para se ter acesso à lista dos radicais (uma relação bem similar à apre-
sentada pelas gramáticas tradicionais), porém não se vê a discussão sobre 
os eruditismos a que muitos dos radicais gregos e latinos podem estar 
associados. Desse modo, o aluno fica exposto a uma lista com muitos 
formativos que fazem parte das atuais formações da língua portuguesa, 
mas não é feita a discussão/reflexão necessária para que o consiga perce-
ber que os dados estão sujeitos à mudança de significado. Sendo assim, 
o efeito surtido com esse tipo de exercício é de afastamento no que diz 
respeito à relação estabelecida entre o aluno e a sua própria língua. 

Voltando à análise do exercício em questão, podemos observar que 
os autores até trabalham com a semântica dos dados apresentados, ‘atrofo-
bia’ (medo de escuro), ‘claustrofobia’ (medo de lugar fechado) e ‘barofobia’ 
(medo de altura), ao fazerem perguntas como a seguinte: “Ocorrem, no 
texto de Millôr Fernandes, três vocábulos criados a partir do radical grego 
fobia. Explique o significado de fobia e dos três vocábulos formados a par-
tir deste radical” (ABAURRE et al., 2008, p. 340). No entanto, só se abor-
dam, nesses trechos, os processos de formação de palavras que utilizam 
formativos gregos e latinos. É válido ressaltar que este não é um exercício 
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de recomposição, mas discutimos aqui justamente para problematizar o 
fato de que os livros didáticos dão preferência aos processos de derivação 
e composição, em detrimento de muitos outros processos de formação de 
palavras bastante produtivos em nossa língua. 

O fato de analisarmos esse exercício com o radical grego fobia 
nos faz refletir também que, ao analisarmos as listas de formativos gre-
gos e latinos apresentadas no anexo do livro, as partículas que fazem 
parte do processo da recomposição – como aero-, agro-, auto-, bio-, eco-, 
dentre outras – são evitadas. No entanto, até encontramos o formativo 
-teca, que apresenta o sentido “onde se guarda”, mas em nenhum mo-
mento os autores fazem referência a novas possibilidades de significa-
dos, como poderia ser o caso da partícula -teca, como por exemplo em 
‘maridoteca’ e ‘esmalteca’ (GONÇALVES, 2016, p. 95). Sendo assim, 
acreditamos que, nesse momento, o professor – e até mesmo o livro 
didático – poderia fazer um comentário sobre a recomposição, que apre-
senta um comportamento parecido com a composição, mas se diferencia 
em critérios morfológicos e semânticos (ou seja, constitui um processo 
que usa formativos neoclássicos que apresentam atualização de sentido).

Em resumo, constatamos que as gramáticas tradicionais (GT) e, 
por conseguinte, os livros didáticos (pois se embasam nas GT para sis-
tematizar os tópicos gramaticais abordados) focalizam, prioritariamen-
te, critérios morfológicos e fonológicos para descrever/explicar os pro-
cessos de formação de palavras (visto que os livros didáticos focam no 
ensino da composição e derivação). Com isso, concluímos que há uma 
falta da exploração semântica para (re)pensar os processos de formação 
de palavras, o que se tornaria primordial para os alunos na compreensão 
dos processos de formação lexical. 

3. Uma abordagem científica nas aulas de língua portuguesa

Após uma descrição/revisão do fenômeno da recomposição, re-
conhecemos a necessidade de lançarmos mão de textos que nos ajudem 
no planejamento e embasamento da prática em sala de aula. Nesse sen-
tido, Franchi (2006, p. 80), atesta que
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(...) não há nenhuma conexão possível entre gramática e uso, 
entre gramática e produção e compreensão de textos: os estudos 
gramaticais nas escolas operam sobre objetos mortos ou sobre 
guardados de museus (resguardado o interesse, em outro mo-
mento e em outra forma, de se refazer a memória cultural e 
histórica da linguagem).

Com base nessa citação, podemos refletir que o ensino de gra-
mática, em especial o estudo de morfologia, no EM, costuma ser feito 
de forma descontextualizada. Além de não se pensar na relação entre 
morfologia e texto, não se abordam mudanças que ocorrem nesse com-
ponente da língua e nem se atenta para a criatividade do falante na 
produção de novos dados a partir de padrões que domina.

Além disso, se pensarmos na realidade do (não) ensino da recom-
posição, a citação acima nos remete ao fato de que muitos dos dados apre-
sentados pelos livros didáticos e gramáticas tradicionais sequer abordam a 
possibilidade de especialização semântica. Nesse sentido, as famosas listas 
de radicais gregos e latinos representam uma realidade estanque e distante 
para os alunos em seu processo de aprendizagem. Com isso, fica evidente 
a falta de interesse pelos assuntos abordados no ensino de morfologia, pois 
os alunos não conseguem enxergar funcionalidade naquilo em que estão 
aprendendo e nem conseguem fazer conexões com o mundo ao seu redor. 

Sendo assim, podemos fazer referência ao que é discutido por 
Basso & Pires de Oliveira (2012), que abordam o ensino de linguística 
como uma ciência nas aulas de português. Desse modo, a língua funcio-
naria como um objeto de estudo e, portanto, os exemplos de recomposi-
ção, se trabalhados em aulas de morfologia, poderiam se aproximar muito 
mais da realidade dos alunos. É possível ver essa visão sendo defendida ao 
afirmarem que:

A reflexão crítica sobre as línguas terá, acreditamos, reflexos 
positivos não apenas na leitura e escrita, mas na nossa iden-
tidade, restaurando uma dignidade que nos foi usurpada pelo 
ensino da Gramática Tradicional e que nos deu como efeito 
colateral o complexo de inferioridade frente à nossa língua que 
mencionamos acima e uma miopia frente ao que pode se estu-
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dar numa língua. (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 
2012, p. 36).

Assim, acreditamos que é preciso repensar a forma como temos 
ensinado gramática para os nossos alunos. De maneira bem geral, pode-
ríamos dizer que um ensino de gramática produtivo, seria uma aula em 
que o professor pudesse mostrar uma dinamicidade no processo de for-
mação de palavras apresentando, assim, exemplos que se aproximam da 
realidade de uso dos alunos. Dessa forma, o aluno conseguiria se sentir 
participante ativo do processo de aprendizagem, bem como da reflexão 
dos dados apresentados no decorrer da aula. Além disso, os alunos es-
tariam exercendo o seu papel de cientista na busca do entendimento do 
comportamento da sua própria língua, o que geraria uma proximidade 
– e não um distanciamento – entre o aluno e o seu objeto de estudo: a 
língua portuguesa. 

Na próxima seção, descrevemos, de modo mais prático, exem-
plos de recomposição presentes no cotidiano dos alunos, bem como a 
associação do uso de tais formativos com a exploração semântica como 
pivô da formação lexical. Com base nisso, iremos propor exercícios e 
discussões que podem ser levadas para dentro de uma sala de aula do 
Ensino Médio.

4. Colocando em prática

Para pensarmos na parte prática de toda a discussão feita até 
então, embasamo-nos na proposta de Franchi (2006) sobre a distinção 
entre “a atividade linguística, a atividade epilinguística e a atividade me-
talinguística” (p. 95). Para o autor, “todas as primeiras séries da vida escolar 
deveriam estar voltadas, prioritariamente, para as atividades linguística e 
epilinguística” (FRANCHI, 2006, p. 95). Com isso, Franchi (2006) co-
meça a explicar que a atividade linguística não é uma atividade classi-
ficatória com vistas à preocupação de decorar listas e mais listas; pelo 
contrário, trata-se de um tipo de atividade em que o aluno está exposto 
à língua e, por isso, torna-se possível a observação da diversidade lin-
guística. Nesse sentido, o autor conclui que este tipo de atividade leva 
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“os alunos (...) a diversificar os recursos expressivos com que falam e escrevem 
e a operar sobre a sua própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos 
gramaticais da sua língua” (FRANCHI, 2006, p. 97). A partir de então, 
o autor apresenta a atividade epilinguística, que é entendida como uma 
atividade que possibilita o aluno a manipular, refletir e pensar, de forma 
mais científica, o seu objeto de estudo: a língua portuguesa. Nesse con-
texto, Franchi (2006) chama de atividade epilinguística

essa prática que opera sobre a própria linguagem, compara as 
expressões, transforma-as, experimenta novos modos de cons-
trução canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as 
formas linguísticas de novas significações. Não se pode ainda 
falar de “gramática” no sentido de um sistema de noções descri-
tivas, nem de uma metalinguagem representativa como uma 
nomenclatura gramatical. (FRANCHI, 2006, p. 97)

Segundo Franchi (2006), os alunos estarão preparados para uma 
atividade metalinguística após a atividade epilinguística. Nesses termos, 
discute que a atividade metalinguística é aquela que apresenta “o caráter 
sistemático das construções linguísticas” (p. 98). Com isso, entendemos que 
o aluno realmente estará mais preparado para entender a metalingua-
gem (classificações e sistematizações da língua) após um trabalho de 
observação, análise e reflexão dos dados, o que é feito nas atividades 
linguísticas e epilinguísticas. Dessa maneira, o aluno poderá sentir-se 
como um participante ativo do processo de aprendizagem.

É importante entendermos que não estamos promovendo aqui 
uma receita rígida de como deve ser feito o ensino de Língua Portu-
guesa, nem tampouco um passo a passo que só funcionará se seguirmos 
a seguinte ordem de atividades: linguística; epilinguística e, depois, a 
metalinguística. Sabemos que o professor tem total liberdade em sala de 
aula para propor as atividades e, também, cada professor tem o conhe-
cimento de sua turma, ou seja, se dada atividade pode funcionar ou não 
a depender do perfil dos alunos. No entanto, defendemos que, se alia-
das ao ensino de língua portuguesa, as atividades propostas por Franchi 
(2006) facilitariam muito o processo de aprendizagem do aluno e, além 
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disso, trariam um caráter mais científico para o ensino (o que poderia 
gerar um interesse maior do aluno em relação ao conteúdo estudado). 

Ao propormos o ensino de recomposição nas aulas de língua 
portuguesa do EM, estamos propondo uma fuga do tradicionalismo, já 
que, ao observarmos os livros e materiais didáticos, não encontramos 
essa temática sendo abordada. Consideramos relevante a abordagem do 
tópico logo após as aulas de composição, pois é possível discutir a recom-
posição sob uma comparação e diferenciação da composição tradicional, 
sendo possível, até mesmo, comentar e pincelar sobre a nomenclatura 
“composição neoclássica”, já que esta também utiliza partículas neoclás-
sicas (gregas e latinas). A essa altura, os alunos conseguem se engajar nas 
aulas, sendo motivados a, então, encarar a língua como ciência.

Desse modo, pensamos em uma definição simplificada do pro-
cesso de recomposição que pode ser apresentada aos alunos no momen-
to da atividade metalinguística. Em outras palavras, o entendimento do 
processo pode ser construído com os próprios alunos através da obser-
vação de dados (nas atividades linguísticas e epilinguísticas). Pode-se 
pedir aos alunos que diferenciem os dados da composição (justaposição, 
aglutinação) da recomposição, por exemplo, deixando a lista de radicais 
gregos e latinos à disposição dos estudantes. Após essa construção e 
investigação, o professor pode apresentar a definição da recomposição 
como “processo de formação de palavras que utiliza formativos gregos e la-
tinos acarretando uma nova palavra que tem o sentido diferente do original 
neoclássico”. Por meio dessa definição, é imprescindível que o professor 
evidencie aos alunos que, nesse processo, os formativos mudam de sen-
tido e não as palavras.

Na sequência da abordagem da recomposição nas aulas de Ensi-
no Médio, o professor e os alunos devem centrar-se bastante no critério 
semântico para concluir se, na palavra observada, o que está acontecendo 
é recomposição ou não. Isso porque os radicais latinos e gregos também 
fazem parte da composição neoclássica. Sendo assim, será recomposição 
se o radical apresentar um novo significado (significado diferente do eti-
mológico, pois, se o significado etimológico permanecer, será composição 
neoclássica).
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Com base nessa discussão, apresentamos, a seguir, uma proposta 
de exercícios para ser aplicada na primeira série do Ensino Médio, pois 
esse é o momento em que eles estão estudando os processos de formação 
de palavras nas aulas de Língua Portuguesa: 

1. Observe os textos abaixo com atenção para responder às 
questões que os seguem:

Texto 1:

(Disponível em: https://www.oncominas.med.br/prevencao-ao-cancer-de-mama-co-
mo-fazer-o-autoexame/. Acesso em 15/11/2019)

Texto 2:

(Disponível em: https://meep.cloud/porque-o-autoatendimento-e-uma-solucao-
muito-procurada-no-mercado/. Acesso em 15/11/2019)
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Texto 3:

(Disponível em:https://www.brasct.com.br/blog/pensando-em-montar-uma-loja-de-
autopecas/. Acesso em 15/11/2019)

Texto 4:

(Disponível em: https://www.aricanduva.com.br/. Acesso em 15/11/2019)

a) O que os textos têm em comum?
b) A quem se destina cada um dos textos? Quais são os recursos 

usados para alcançar o público-alvo?
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c) Observe os textos novamente e escreva abaixo qual é partí-
cula (parte de uma palavra) que se repete nos quatro textos. 

d) Discuta, com um amigo, qual é o significado que a partícula 
apresenta em cada um dos textos. Após a discussão, escreva 
um parágrafo explicando o seu sentido em contextos dife-
rentes.

2. Pesquise, na Internet, outras palavras que apresentem essa 
mesma partícula que foi encontrada nos textos apresenta-
dos acima. Após isso, monte uma tabela e divida as palavras 
encontradas na pesquisa em dois grupos (observação: as pa-
lavras devem ser divididas de acordo com o seu significado, 
ou seja, para pertencer ao mesmo grupo, as palavras devem 
apresentar alguma semelhança de sentido).

3. Agora, observe a lista de radicais gregos e latinos disponibi-
lizada pelo professor. Procure o formativo (a partícula) que 
estamos estudando nessa atividade:

a) Qual é o significado dessa partícula descrito nessa tabela? 
Escreva aqui:

b) Qual (Quais) é (são) o(s) outro(s) significado(s) encontra-
do(s) por você para a partícula em questão? Escreva aqui: 

4. Nas questões anteriores, percebemos que o significado da par-
tícula apresentada muda dependendo do que se quer dizer. Vi-
mos que as novas formações apresentaram o sentido diferente 
do etimológico, ou seja, da partícula de origem (seja ela grega 
ou latina). Quando isso ocorre, dizemos que está acontecendo 
um processo de formação de palavras chamado recomposição. 
Juntem-se em pequenos grupos e, com o auxílio do professor, 
escrevam uma definição (com as suas palavras) para explicar a 
recomposição. 

5. Você consegue pensar em outros exemplos da nossa língua 
formados pela recomposição? Vamos pesquisar! Na próxima 
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aula, cada grupo deve apresentar um exemplo de recomposi-
ção que esteja contextualizado em diferentes gêneros textu-
ais (charges, propagandas, manchetes etc.). Os grupos deve-
rão escolher uma partícula (grega ou latina) e apresentar um 
dado em que o significado etimológico permaneça e outro 
em que o significado se especializa. 

Considerações finais

Com base nas atividades propostas, conseguimos ver que há, 
sim, a possibilidade de envolvermos, no ensino, as atividades propostas 
por Franchi (2006): linguística, epilinguística e metalinguística. Após 
a exposição dos dados, a discussão e reflexão devem ser feitas sempre 
mostrando aos alunos que são capazes de levantar hipóteses sobre o fun-
cionamento da sua própria língua. Com isso, esperamos que os alunos 
mostrem motivação e interesse quando perceberem a dinamicidade da 
língua, ou seja, é primordial que se explicite que os dados da recomposi-
ção estão no cotidiano deles. 

Com base nessa proposta, acreditamos ser relevante fugir do tra-
dicionalismo quase sempre associado ao ensino da língua portuguesa. 
Portanto, defendemos que o fazer científico é essencial nas aulas de lín-
gua para gerar o envolvimento, engajamento e interesse dos alunos em 
relação ao tópico abordado em sala de aula. Aos professores, encoraja-
mos a prática do ensino de tópicos que se mostrem relevantes e indis-
pensáveis, mas que, ao mesmo tempo, não estão sendo abordados nos li-
vros didáticos. Acreditamos que, com muita força de vontade, pesquisas 
científicas, discussões construtivas com colegas da área e preparação de 
materiais didáticos extras, é possível enriquecer as nossas aulas de língua 
portuguesa no Ensino Médio.



UNIDADE 5

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE  
PALAVRAS POUCO ABORDADOS  

PELA TRADIÇÃO
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CAPÍTULO 10

CRUZAMENTOS VOCABULARES EM SALA 
DE AULA: PROPOSTA DE TRABALHO

Wallace Bezerra de CARVALHO

O processo de formação de palavras conhecido como blending 
(cruzamento vocabular) vem encontrando espaço nos estudos linguísti-
cos já há alguns anos (SILVEIRA, 2002; GONÇALVES, 2003; GON-
ÇALVES & ALMEIDA, 2004; GONÇALVES, 2006a; GONÇAL-
VES & ALMEIDA, 2008; ASSUNÇÃO & GONÇALVES, 2008; 
ANDRADE, 2008; GONÇALVES & ASSUNÇÃO, 2009; ANDRA-
DE, 2013, GONÇALVES 2016; GONÇALVES 2019; BENFICA 
DA SILVA, 2019). Palavras como ‘portunhol’, ‘namorido’ e ‘apertamento’ 
passaram a ser analisadas cientificamente. Dessa forma, encontram-se, 
já bem consolidados, estudos e descrições acerca do processo. No entan-
to, o tratamento dos blendings não encontra o mesmo espaço nas Gra-
máticas Tradicionais (CUNHA & CINTRA, 1985) nem nos manuais 
escolares (como Campos, Andrade & Cardoso (2012), p. ex.), o que faz 
com que os cruzamentos vocabulares estejam fora das salas de aula. 

Visamos, então, com este trabalho, primeiramente, discutir os 
problemas envolvendo os blends em sala de aula e, em seguida, pensar 
formas e estratégias de se abordar o referido fenômeno, principalmente 
o tipo formado por entranhamento em contextos escolares. Para tanto, 
diversos são os arcabouços teóricos que aqui utilizamos. Em um primei-
ro momento, será necessário ter-se segurança na descrição do fenômeno 
observado. Assim, para basear as considerações feitas neste texto sobre 
os blendings, lançamos mão de trabalhos como o de Gonçalves (2019), 
Gonçalves (2016), Andrade & Rondinini (2016), Gonçalves, Carvalho 
& Andrade (2016). 
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Em seguida, será necessário cotejar e organizar o que se encon-
tra presente, hoje, nas Gramáticas Tradicionais, bem como nos Livros 
Didáticos, sobre o fenômeno, para que, dessa maneira, possamos rastrear 
os aspectos deficitários dos estudos sobre cruzamentos vocabulares nas 
escolas. Gramáticas Tradicionais, como Cunha & Cintra (1985) e Ro-
cha Lima (2014), assim como Livros Didáticos (a exemplo de Campos, 
Andrade & Cardoso (2012)) são observados. Por fim, mas não menos 
importante, tomamos como bases para as propostas finais aqui aludidas 
estratégias de aplicação de descrições científicas em sala de aula, vistas 
em Franchi (2006), Basso & Pires de Oliveira (2012), Vieira (2017), 
Carvalho et al (2017).

Com isso, objetivamos oferecer mais uma estratégia para se 
tratar o ensino de português. Pensamos, neste trabalho, que o ensino 
que entenda o estudante como cientista e, portanto, que leva os estudos 
empreendidos na academia para dentro das escolas é uma possibilida-
de frutífera. Adotamos o ensino de processos de formação de palavras 
como exemplificação dessa possibilidade.

Nas seções seguintes, abordamos cada uma das etapas referidas 
nos parágrafos anteriores. Primeiramente, haverá uma descrição do fenô-
meno conhecido como blending (ou cruzamento vocabular). Na segunda 
seção deste texto, abordamos os problemas encontrados no mainstream 
educacional. Após isso, apresentamos possíveis maneiras de se abordar 
o ensino de maneira científica. Na última seção, as considerações finais 
encerram este trabalho.

1. O fenômeno do Blending

Blending, ou cruzamento vocabular, é um processo de formação 
de palavras que envolve dois ou mais radicais (GONÇALVES, 2019). 
O processo se dá através da mistura entre essas duas bases, tendo como 
produto um substantivo que indica um referente que difere daqueles in-
dicados pelas palavras fonte. Daí o nome em inglês blending (“mistura”), 
ou, em português, cruzamentos.

Por muito tempo, por conta de utilizarem bases como fonte, 
foram considerados como um tipo especial de composição. Além dis-
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so, por conta de serem considerados como altamente idiossincráticos 
e não regulares, foram postos de lado no que se refere às análises lin-
guísticas. Gonçalves (2016), percebendo esse movimento, aponta para 
o fato de os cruzamentos vocabulares serem entendidos como proces-
sos marginais de formação de palavras. Isso se dá pelo já mencionado 
esquecimento desse processo pela tradição gramatical, bem como por 
estudiosos da linguística.

Fatos como os mencionados no parágrafo anterior podem ser 
verificados em rápidas análises de Gramáticas Tradicionais, como Ro-
cha Lima (2014) e Cunha & Cintra (1985). Os livros didáticos, como é 
o caso de Campos, Andrade & Cardoso (2012), por se basearem, ainda, 
muito em GTs, acabam sofrendo do mesmo problema. Muitas vezes, 
esses livros acabam nem citando a existência do processo.

No entanto, atualmente, muitos estudiosos já publicaram tra-
balhos sobre o assunto, e, como bem percebe Andrade (2008), na rea-
lidade, o fenômeno obedece a seus próprios padrões de boa formação. 
Além disso, os autores notam que, entre o que se costuma considerar 
sob a rubrica cruzamento vocabular, encontram-se três subtipos: por 
entranhamento; por truncamento; por substituição sublexical. No que 
se refere a esses três tipos, padrões podem ser rastreáveis.

O primeiro deles é chamado de portmanteaux por Gonçalves, 
Carvalho & Andrade (2016), baseados em Algeo (1977). Esse tipo, 
chamado por Gonçalves (2019) de cruzamento vocabular por entra-
nhamento, tem como característica principal o fato de suas palavras de 
origem, as chamadas palavras-fonte, compartilharem segmentos fôni-
cos. Segundo Gonçalves, Carvalho & Andrade (2016), esses segmen-
tos podem ser foneticamente semelhantes, mas não idênticos. A esse 
compartilhamento de segmentos (ou traços dos segmentos) Gonçalves 
(2006) denomina de ambimorfemia.

Como resultado, ao se misturarem palavras com segmentos am-
bimorfêmicos, essas se entranham, daí seu nome. Com isso, não é pos-
sível definir onde é o fim de uma das palavras e o começo de outra, 
como exemplificado em ‘namorido’ (namorado + marido) e ‘apertamen-
to’ (aperto + apartamento). Como visto nos esquemas abaixo e (a) e (b), 
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respectivamente, torna-se impossível, devido à ambimorfemia, especifi-
car o ponto exato em que uma das palavras-fonte termina e a outra tem 
seu início:

Outro caso de Cruzamentos Vocabulares é aquele chamado, 
em Gonçalves, Carvalho & Andrade (2016), de telescopes. Em Gonçal-
ves (2019), esse tipo é chamado de combinação truncada. Ao contrário 
do que se verifica para os CVs por entranhamento, os blends por com-
binação truncada não estão baseados na ambimorfemia. Quando as 
duas palavras-fonte são cruzadas, é possível notar um ponto de ruptura 
entre uma base e outra. No entanto, isso não significa dizer que ex-
pedientes fonológicos não são utilizados, já que informações silábicas 
e aquelas relativas a pés métricos são acessadas para que o ponto de 
ruptura seja encontrado. Palavras como ‘portunhol’ (português + espa-
nhol) e ‘seleflu’ (seleção + fluminense), analisadas abaixo, são exemplos 
desse tipo de blending:

Além dos dois tipos já citados, verifica-se a existência de um ter-
ceiro, mencionado em Gonçalves (2016) e Gonçalves (2019), como subs-
tituição sublexical. Nesse caso, a estruturação do cruzamento é fruto de 
uma interação semântica-fonologia, já que o processo atua na interpreta-
ção, por parte dos falantes, de, em uma palavra, uma sequência segmental 
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interna primariamente não morfêmica como morfêmica. Palavras como 
as representadas em a seguir, ‘bebemorar’ (beber + comemorar) e ‘boadras-
ta’ (boa + madrasta), exemplificam esse tipo de cruzamento. Como visto 
nos esquemas abaixo, há, para esse tipo de formação, uma reinterpretação 
de uma sequência fônica e, em seguida, uma substituição por uma palavra 
relacionada.

2. Ciência como educação

É preciso que, para além das críticas, propostas sejam feitas vi-
sando à aplicação dos conceitos e fenômenos já amplamente estudados 
pela linguística em sala de aula. Mesmo que, ainda, GTs e livros didáti-
cos não apresentem debate aprofundado sobre cruzamentos vocabulares, 
é possível que sequências didáticas, aulas, exercícios ou atividades sejam 
postas em prática tendo como objeto gramatical os blends. Cabe, como 
objeto deste trabalho, não somente discutir a problemática envolvendo 
os cruzamentos vocabulares nas aulas de português do Ensino Médio, 
mas também apresentar possibilidades de levar o estudo do processo 
para o contexto escolar.

Nessa esteira, três diferentes trabalhos surgem como base. O pri-
meiro deles, Basso & Pires de Oliveira (2012), como vimos no capítulo 
1, propõem que o ensino de português nas escolas brasileiras deva se 
aproximar de um ensino científico. Franchi (2006), por sua vez, discute 
as diferentes formas de se trabalharem atividades gramaticais em sala de 
aula. Por fim, Vieira (2017) aponta três diferentes eixos para se guiar as 
aulas de língua materna na educação brasileira.

Basso & Pires de Oliveira (2012) discutem a importância da 
linguística nessa abordagem. Dessa maneira, aprendendo a fazer ciência 
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com um objeto ao qual já estão familiarizados, os alunos conseguem re-
plicar esse conhecimento em outras ciências. A pergunta que se levanta 
a partir disso é: como trabalhar a linguística em sala de aula? Para essa 
pergunta, Franchi (2006) tem uma possível resposta. O autor propõe que 
atividades em linguagens possam ser trabalhadas de três maneiras dis-
tintas: a partir de atividades linguísticas; epilinguísticas; e metalinguís-
ticas. As atividades linguística têm relação com a habilidade do falante 
de utilizar a linguagem. Atividades epilinguísticas lidam com reflexão 
sobre linguagem. Por fim, atividades metalinguísticas estão relacionadas 
a falar sobre linguagem, bem como trabalhá-la taxonomicamente. O au-
tor aponta que, atualmente, há prioridade de atividades metalinguísticas 
em detrimento dos outros dois tipos nas escolas brasileiras.

No entanto, para Vieira (2017), as escolas não devem se res-
tringir ao ensino metalinguístico, como também não devem se restrin-
gir ao ensino de gramática por si só. Para a autora, o ensino de língua 
portuguesa deve se basear em três eixos (ver Vivas & Gonçalves, neste 
volume). Esses eixos trazem para um lugar de destaque o texto, a varia-
ção linguística e o estudo gramatical. Segundo a autora, em relação ao 
texto, é necessário que os alunos percebam as diferenças entre escolhas 
linguísticas e seus efeitos de significados nos diferentes textos e gêneros. 
Além disso, no que se refere à variação linguística, a autora propõe o 
ensino de variação como fato linguístico a ser entendido, tornando o 
ensino mais democraticamente saudável. Vieira, ainda, discute o eixo 
gramatical, do qual os diferentes tipos de atividades propostas por Fran-
chi (2006) fariam parte. 

3. Proposta de aula

Baseados no arcabouço teórico apresentado no capítulo 1 e re-
sumido na seção precedente, intentamos, com este trabalho, apresentar 
uma proposta de aplicação do cruzamento vocabular (especialmente 
àquele formado por entranhamento) ao ensino. Nos parágrafos seguin-
tes, então, essa proposta tomará forma como parte de uma aula. Assim, 
os passos dessa aula serão expostos e seus detalhes explicitados. Vale res-
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saltar que essa é uma aula planejada para uma turma de Ensino Médio, 
dentro das sequências referentes à morfologia no currículo escolar.

O primeiro passo está relacionado a um momento pré-aula. É 
aqui que o fio temático da aula é decidido (vale apontar, que, neste caso, 
a atribuição de um tema foi uma escolha, por conta de potencializar a 
contextualização em sala de aula). Através desse tema, planejamos mo-
bilizar conhecimentos prévios dos alunos para que, dessa maneira, o en-
gajamento seja potencializado. O tema desta proposta de aula é cinema.

Em seguida, devemos começar, de fato, a aula. O início será 
composto pela apresentação de duas sinopses curtas aos alunos: uma 
sobre o filme Bacurau, de Kléber Mendonça Filho, e uma sobre o filme 
Coringa, de Todd Phillips. Essa etapa é pensada para que os alunos já 
comecem a adentrar no tema. Dessa forma, é mais fácil para que eles 
utilizem conhecimentos prévios, uma vez que estamos diante de dois 
filmes recentes e de ampla divulgação. Além disso, como nos passos 
seguintes, as histórias de Bacurau e Coringa aparecerão como parte es-
sencial: as sinopses dos filmes (bem como as discussões promovidas por 
essas) servirão como bases para aqueles alunos que ainda não tiveram a 
oportunidade de assisti-los.

O prosseguimento do passo anterior é discutir com os alunos as 
histórias de ambos os filmes. Essa etapa funcionará como aquecimento 
para os alunos que conhecem os filmes, bem como para que estes expli-
quem as histórias àqueles que não as conhecem.

Após isso, convém refletir sobre os textos apresentados. Deve-
mos destacar, com o auxílio dos alunos, quais palavras os autores usam 
para se referir aos filmes, bem como chamar atenção ao registro do texto. 
Esse passo servirá para o trabalho com texto, sugerido por Vieira (2017), 
já que os alunos abordarão os efeitos de sentido criados pelo gênero, 
bem como pelas escolhas lexicais relacionadas a este.

No passo seguinte, apresentar aos alunos a imagem abaixo:
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Imagem 1: Publicação retirada da página oficial do filme Bacurau na rede social 
Instagram. 
(disponível em https://www.instagram.com/p/B4BcmABn61F/. Acessado em: 
28/04/2020)

A partir da apresentação da imagem, devemos perguntar aos alunos 
qual seria a história do filme indicado pelo título Bacuringa. Nesse mo-
mento, o eixo gramatical (VIEIRA, 2017) passa a ser trabalhado, a partir 
de uma atividade linguística (FRANCHI, 2006). Isso acontece por conta 
da reflexão dos alunos sobre a língua, mesmo sem o uso de metalinguagem.

É fundamental discutir com eles, para além da história, que 
tipo de filme um nome como este (a partir de um cruzamento voca-
bular) sugere, bem como o gênero cinematográfico. Essas perguntas 
funcionarão para promover ainda mais a reflexão dos alunos sobre os 
blends, principalmente aqueles formados por entranhamento. A ideia 
é fazer com que percebam por conta própria as funções expressivas do 
cruzamento vocabular por entranhamento (ANDRADE, 2009). Mais 
uma vez, dessa forma, é possível trabalhar o eixo gramatical através de 
atividades linguísticas.

https://www.instagram.com/p/B4BcmABn61F/
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Devemos levar os alunos à discussão sobre o registro que o texto 
apresenta. A ideia é fazer com que os alunos percebam que cruzamentos vo-
cabulares tendem a aparecer mais comumente em textos de registro menos 
monitorado, como é o caso de publicações no Instagram. Assim, é possível, 
novamente, trabalhar com o eixo textual proposto por Vieira (2017).

O próximo passo consiste em pedir aos alunos que falem nomes 
de filmes que conheçam. Dessa forma, a aula se mantém sob o mesmo 
fio temático, bem como pode continuar contando com o conhecimento 
prévio dos alunos para o curso da aula. A etapa seguinte pede que os 
estudantes misturem as histórias dos filmes apontados por eles próprios. 
Posteriormente, é pedido que intitulem essas histórias misturadas. Essa 
atividade é voltada para a produção linguística dos estudantes, já que 
esses estarão fazendo uso de seus conhecimentos prévios sobre a lín-
gua. Esperamos, com essa atividade, que sejam produzidos cruzamentos 
vocabulares, devido a possíveis efeitos de priming, “processo no qual um 
indivíduo é exposto a um estímulo que influencia sua resposta a um estímulo 
subsequente” (FAJARDO & LEÃO, 2014. p. 16).

A partir do que feito anteriormente, atividades epilinguísticas 
terão lugar durante a aula. Mais uma vez, o eixo gramatical tem a opor-
tunidade de ser trabalhado. Para tanto, o professor pode pedir que os 
aprendizes tentem analisar os dados produzidos (caso tenham criado 
cruzamentos vocabulares), bem como aquele apresentado em Bacuringa.

O último passo da aula se dá após essas análises. A partir das 
hipóteses pensadas pelos alunos, guiá-los para uma possível definição, 
baseada, também, em trabalhos anteriores, como Gonçalves (2019). As-
sim, a aula se encerra como uma possível formulação, junto dos alunos, 
de uma possível definição para o que, finalmente, será chamado de cru-
zamento vocabular: a mistura entre duas ou mais palavras que resulta 
em um novo referente. Dessa forma, atividades metalinguísticas, dentro 
do eixo gramatical são utilizadas.
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Considerações finais

Certamente, não é simples trabalhar processos relegados à peri-
feria das descrições linguísticas em sala de aula. Isso se dá por motivos 
diversos: os currículos engessados; a novidade nas descrições desses pro-
cessos; a falta de modelos para esse trabalho; entre outros. Este texto, 
então, se propõe a discutir possíveis ideias que mitiguem esses proble-
mas. No entanto, assumir que uma simples proposta de intervenção aca-
baria com os problemas apontados soaria, no mínimo, pretensioso. Por 
isso, assumimos que este trabalho aponta, apenas, para possibilidades a 
serem postas em prática.

Primeiramente, tendo em vista os currículos escolares ainda en-
gessados, propomos, neste texto, ideias de atividades que se adequem a 
outras aulas. Por conta disso, os exercícios pensados são abarcados por um 
tema, bem como giram em torno do trabalho com um gênero textual.

Outra dificuldade que pode surgir quando da inserção de pro-
cessos marginais de palavras em contextos escolares é a dificuldade de se 
localizarem trabalhos voltados para a descrição destes. Tentamos fornecer, 
dessa forma, também, uma (mínima) contribuição nesse aspecto. Os estu-
dos aqui citados podem oferecer boas introduções ao processo, bem como 
apontar para outros trabalhos, quer dos mesmos autores, quer de outros. 
Esses estudos sugerem que, apesar de sua relativa novidade, há, já, diversos 
trabalhos que têm processos marginais de formação de palavras como ob-
jeto de estudo e, mais especificamente, os cruzamentos vocabulares.

Além disso, a aula aqui idealizada tem como objetivo principal 
ser utilizada como modelo para outras aplicações. Decerto, como apon-
tado, exemplos relativos a aulas que tenham como ponto gramatical 
processos marginais são escassos; é nesse ponto em que inserimos essa 
proposta. Além dos apontamentos feitos, a aula aqui apresentada pode 
funcionar tanto em uma aplicação, quanto como inspiração para outras.

Os aspectos levantados neste trabalho apontam tanto para proble-
mas, quanto para possíveis soluções. Todas essas possibilidades de aplica-
ção, no entanto, são pensadas a partir de bases que entendem o ensino de 
ciência como produtivo, assim como entendem a participação efetiva dos 
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alunos, com seus conhecimentos prévios, como ferramenta motivadora. É 
essencial que o aluno se veja na aula e construa seu conhecimento a partir 
disso para que esteja mais bem preparado, tanto para a escola, quanto para 
a cidadania.
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CAPÍTULO 11

OS SHIPS E O CRUZAMENTO  
VOCABULAR: UMA PROPOSTA DE 

APLICAÇÃO AO ENSINO

Vitória BENFICA DA SILVA

O ensino de língua portuguesa vem passando por consideráveis 
mudanças regidas pelos documentos oficiais, como os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais. Essas alterações têm, de modo geral, apontado para 
uma abordagem mais reflexiva da língua que, de acordo com autores 
como Vieira (2017), geram resultados muito positivos. Tendo o ensi-
no de língua como suporte, o tema do nosso trabalho é a morfologia 
do português brasileiro, mais especificamente o cruzamento vocabular, 
processo criativo de formação de palavras em que novas palavras são 
originadas por meio da mescla de outras duas palavras já existentes na 
língua, como ocorre em ‘tristemunho’ (<triste + testemunho) e ‘futevôlei’ 
(< futebol + vôlei). Como nossa proposta didática visa alcançar alunos 
do 1º ano do Ensino Médio, selecionamos como objeto de estudo os 
ships, resultado da mistura dos nomes de um casal, expressando torcida 
por ele, como ocorre em ‘Brumar’, para Bruna e Neymar, e ‘Jorena’ para 
João e Lorena.

Como referencial teórico da perspectiva do ensino, usamos como 
base o trabalho de Basso & Pires de Oliveira (2012), para quem é essen-
cial que se desenvolva o caráter científico nos alunos, como observado 
no capítulo 1. Como base teórica para o cruzamento vocabular, usamos 
principalmente os trabalhos de Gonçalves (2016, 2019), que defendem 
a autonomia e produtividade do processo.

Nossos objetivos são os seguintes: (a) desenvolver o raciocínio 
científico sobre a criatividade linguística (VIEIRA, 2017); (b) obser-
var o funcionamento social da língua (VIEIRA, 2017); (c) despertar a 
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curiosidade dos alunos por processos de formação de palavras não ca-
nônicos; (d) apresentar aos alunos o cruzamento vocabular por meio de 
dados tipicamente usados pela faixa etária adolescente (ships); e (e) in-
centivar a reflexão linguística a partir dos dados e do referencial teórico.

O presente artigo se estrutura da seguinte maneira: a seção 1, a 
seguir, constitui descrição do cruzamento vocabular, de modo geral; a 
segunda seção apresenta a base teórica para a abordagem do ensino; a 
terceira expõe a aplicação prática do tema para a sala de aula e, por fim, 
seguem as conclusões. 

1. Considerações iniciais sobre o cruzamento vocabular

Entre os diferentes processos de formação de palavras do portu-
guês brasileiro, os que recebem maior atenção dos estudiosos e manuais 
de linguística são, certamente, os processos concatenativos, como a de-
rivação e a composição, cujos produtos são formados, quase sempre, por 
meio de adição, ou seja, pelo encadeamento de elementos, como ocorre 
em ‘jardineira’ (jardim+-eira) e ‘banho-maria’ (banho + maria). 

Nos processos não concatenativos de formação de palavras, por sua vez,

a própria base sofre modificações fonológicas de natureza va-
riada, não havendo, em consequência, estrito encadeamento 
de elementos morfológicos: o resultado da operação dificilmente 
implica uma divisão da palavra em unidades discretas de for-
ma e significado (GONÇALVES, 2019, p.135).

Dessa forma, nos processos não concatenativos de formação de 
palavras, a sequência linear dos elementos pode ser rompida por redu-
ções, fusões, intercalações ou repetições, como ocorre com a reduplica-
ção (‘choro’ > ‘chororô’), hipocorização (‘João Carlos’ > ‘Joca’), siglagem 
(‘Universidade de São Paulo’ > ‘USP’), truncamento (‘odontologista’> 
‘odonto’) e cruzamento vocabular (‘chá’ + ‘café’> ‘chafé’). Como já men-
cionado, o foco do nosso trabalho é o cruzamento vocabular aplicado ao 
ensino; dessa forma, descrevemos esse processo a seguir principalmente 
com base em Gonçalves (2016, 2019).
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O cruzamento vocabular é o processo que forma palavras por 
meio da “fusão de duas bases” (GONÇALVES, 2019, p.152), que são pala-
vras já existentes na língua, como acontece, por exemplo, em ‘apertamento’ 
(mescla de ‘apertado’ com ‘apartamento’ – apartamento muito pequeno, 
apertado) e ‘portunhol’ (fusão de ‘português’ com ‘espanhol’ – linguajar em 
que se misturam o espanhol e o português). De acordo com Gonçalves 
(2016), há três padrões possíveis para a criação dessas palavras.

A interposição ou entranhamento lexical é o padrão em que os 
produtos são criados a partir da semelhança fônica entre as bases, de 
modo que há interposição entre elas, como em ‘chafé’ (< chá + café) e 
‘namorido’ (< namorado + marido), por exemplo, em que estão sublinha-
dos os segmentos compartilhados. Em ‘chafé’, o núcleo da sílaba da pri-
meira base ([a]) é semelhante ao núcleo da primeira sílaba em ‘café’ ([a]), 
e, por meio dessa semelhança, as bases são superpostas. Em ‘namorido’, 
por sua vez, vemos um grau ainda maior de semelhança, uma vez que os 
ataques das três sílabas da base ‘marido’ ([m, ɾ, d]) são as mesmas das três 
últimas sílabas de ‘namorado’, além do [o] final em ambas as bases. Nes-
se caso, os segmentos semelhantes formam relações de correspondência 
de um para muitos entre o produto e a palavra-base, como explica Gon-
çalves (2019, p.153). Com relação ao aspecto semântico-pragmático, 
podemos observar que essas formações são muito expressivas e revelam 
a função atitudinal do emissor: expressam ponto de vista. 

A combinação truncada, por sua vez, não se pauta na semelhança 
fônica entre as bases e apresenta basicamente duas ocorrências: bases do 
mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. No primeiro caso, ocorre 
redução de ambas, como em ‘chocotone’ (< chocolate + panetone), em 
que as duas bases apresentam quatro sílabas e, assim, a primeira perde as 
duas últimas sílabas, bem como ‘panetone’ perde as duas primeiras. No 
segundo caso, quando as bases têm tamanhos diferentes, apenas a maior 
sofre truncamento e a menor permanece intacta, como, por exemplo, 
‘forrogode’ (< forró + pagode), em que a primeira base não sofre redu-
ções, apenas a segunda. Diferentemente do primeiro padrão, esse forma 
palavras mais designativas do que expressivas, predominando a função 
rotuladora, nos termos de Gonçalves (2016).
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O terceiro tipo, denominado como substituição sublexical, agru-
pa casos em que uma sequência fonológica de uma base é reinterpre-
tada como se fosse portadora de significado e, depois, é substituída, a 
exemplo de ‘mãedrasta’ (< mãe + madrasta), em que o falante interpreta 
o elemento ma- em ‘madrasta’ como se fosse o adjetivo feminino ‘má’, 
e depois o substitui por ‘mãe’, designando uma madrasta tão boa como 
uma mãe. Esse tipo, bem como o anterior, exerce uma função mais de-
signativa do que avaliativa, como explica Gonçalves (2016, p.78). 

As formações por cruzamento vocabular refletem a intensa re-
lação entre eventos sociais e linguísticos. Exemplo disso são as mais 
diversas formações envolvendo antropônimos, como descreve Benfica 
Silva (2019). Entre muitos dados com essa característica, focalizaremos 
nesse trabalho os ships, resultantes do ato de shippar, que é 

o “ato de torcer pelo relacionamento amoroso de alguém, nor-
malmente personagens de filmes, seriados, desenhos animados, 
histórias em quadrinhos, mangás e etc”, ou seja, ao praticar o 
ato de shippar, o falante expressa seu desejo de que duas pessoas 
se envolvam em um relacionamento, como por exemplo, a tor-
cida para que Afonso e Amália ficassem juntos, personagens 
da novela Deus salve o Rei, resultando no neologismo Afon-
salia (BENFICA SILVA, 2019, p.84).

Ao lado de ‘Afonsalia’, encontramos centenas de outras forma-
ções que mesclam os nomes dos integrantes de um casal a fim de expres-
sar seu apoio a este, como vemos em casais (a) ficcionais, como ‘Shirlipe’ 
(< Shirlei + Felipe), da novela Haja coração (Globo, 2016); (b) famosos, a 
exemplo de ‘Judrigo’ (< Juliana (Paiva) + Rodrigo (Simas)), atores; e (c) 
anônimos, como ‘Brelherme’ (< Brenda + Guilherme).

Nos dados de ships que analisamos até então, 69% dos casos é 
formado pela combinação truncada, contra 31% pela interposição lexi-
cal, o que corrobora para o fato de os ships serem mais designativos do 
que expressivos, mas, por outro lado, também guardam uma relação de 
expressividade por revelarem apoio ao casal em questão. 
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Entre diversos outros motivos, a escolha dos ships como objeto 
de estudo no presente trabalho é justificada pelo fato de ser um fenô-
meno muito comum na faixa etária adolescente, já que nosso objetivo é 
articular a morfologia ao ensino. Conhecer o fenômeno social facilita a 
familiarização dos alunos de Ensino Médio (EM) com os dados, como 
será mais detalhado na próxima sessão. 

2. A mola propulsora do conhecimento: o ensino pautado na curiosidade

O ensino de língua é um assunto que precisa estar em constante 
debate, uma vez que a língua é dinâmica e está sempre em movimento, 
o que torna necessário que as abordagens didáticas sejam sempre repen-
sadas. Como destacado no capítulo 1, Basso & Pires de Oliveira (2012) 
tecem algumas considerações sobre o ensino baseados nas impressões de 
Richard Feynman, ganhador do prêmio Nobel de física em 1965, que 
observou do ensino de física no Brasil na década de 50. Como apontam 
os autores, as considerações do físico encaixam-se ainda hoje nas aulas 
não só de física, mas também de língua portuguesa, entre outras áreas. A 
seguir, levantamos um debate na mesma direção seguida pelos autores.

A começar pela motivação, o processo para alcançar conhecimento 
deve ser bem claro para os agentes envolvidos na educação. Não pautado 
apenas em uma finalidade prática, a motivação para obter conhecimento 
deve ser

simplesmente porque é “legal” entender as coisas, é prazero-
so entender como as coisas funcionam, suas razões, suas con-
sequências. Em suas duas autobiografias, o subtítulo sempre 
envolvia algo como “as aventuras de um sujeito curioso” e é 
justamente a curiosidade a mola propulsora do conhecimento 
para Feynman. O conhecimento não deve ter uma finalidade 
prática – se ele tiver, assim que a finalidade que o motiva se 
exaure, o conhecimento pode ser deixado de lado (BASSO & 
PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p.15). 

Despertar a curiosidade dos alunos é uma solução que pode evitar 
grandes problemas no processo de ensino-aprendizagem, como a memo-
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rização de informações isoladas, que leva, por exemplo, a metalinguagem 
a ser entendida como uma língua à parte que precisa ser decorada – os 
alunos muitas vezes a decoram, mas não entendem o que realmente sig-
nifica. Diante desse e outros esclarecimentos feitos pelos autores, nos de-
teremos a descrever e problematizar três fatores (BASSO & PIRES DE 
OLIVEIRA, 2012, p. 24-29) que podem, de fato, prejudicar o processo da 
busca pelo conhecimento na área de língua portuguesa. 

Em primeiro lugar, temos como uma das principais bases teóri-
cas a gramática normativa, que trata de uma língua que não é nossa. A 
variedade prescrita nas gramáticas normativas é tão diferente da língua 
em uso no dia a dia que os alunos a encaram como uma língua estran-
geira. Nesse sentido, o professor precisa entender que há mais de uma 
língua e que o objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa é uma 
língua diferente da que os alunos usam e que não há uma relação de su-
perioridade dessa em relação às outras variedades. Em suma, professores 
de português, muitas vezes, não ensinam a língua materna nas escolas, 
mas apresentam aos alunos a norma padrão e a gramática da escrita, que 
não é a mesma da fala. 

O segundo problema que evidenciamos é a questão do precon-
ceito linguístico ainda muito forte nas escolas. A gramática normativa, 
como um manual do falar bem, dita normas do que é ou não aceito, não 
investiga a natureza da língua, o que claramente se mostra uma concepção 
não científica. O professor precisa apresentar aos alunos as muitas varie-
dades da língua e esclarecer que a modalidade que usamos não é inferior 
às outras. Fato é que os alunos precisam se identificar com a língua que é 
sua e saber discernir em que espaço ela se encaixa dentro da ampla área 
da variação. 

O terceiro fator que selecionamos como um grande problemati-
zador, relacionado com os outros já mencionados, é o espaço de repressão 
que, muitas vezes, a escola se torna. Justamente por não levar em conta a 
variação, ter preconceitos, entre outros motivos, a escola acaba colocan-
do uma carga avaliativa muito grande sobre os alunos, que acabam não 
se vendo como ativos no processo de ensino-aprendizagem, mas apenas 
sujeitos pacientes que estão sempre vulneráveis a ser corrigidos e avalia-



184

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

dos. Sobre esse ponto, Basso & Pires de Oliveira (2012) apresentam um 
experimento realizado, em que foi pedido para os alunos realizarem um 
julgamento de aceitabilidade, e, de acordo com eles,

um dos resultados é os alunos terem receio dedar sua opinião 
sobre sentenças de sua língua, provavelmente porque sua fala 
já foi julgada errada muitas vezes. A escola não pode ser um 
lugar de repressão, ainda mais com relação à língua, que é 
algo tão íntimo e tão caro à identidade pessoal e como grupo 
(BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p.29).

Diante desses fatores, constatamos que é fundamental que o ca-
ráter científico seja enfatizado no ensino de língua portuguesa. Os alu-
nos precisam compreender que (a) seu objeto de estudo na escola não é 
sua língua materna, uma vez que já a dominam, mas sim a modalidade 
escrita e a variedade padrão da língua; (b) não há uma variedade supe-
rior às demais; e (c) são falantes com alta competência, que precisam ver 
a escola como um lugar de troca, não de inibição. 

A língua não deve “intimidar” os alunos; pelo contrário, ela pode ser 
manipulada por eles em prol de seus propósitos comunicativos. Para isso, 
traçamos uma proposta didática que busca desenvolver conhecimentos de 
morfologia por meio do método científico descrito também pelos autores: 
“observar os dados, formular hipóteses, testá-las, refutá-las e assim construir me-
talinguagem” (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p.29).

3. A aplicação prática na sala de aula

Nesta sessão, o objetivo principal é traçar uma abordagem di-
dática que introduza os alunos a processos criativos de formação de 
palavras, em especial o cruzamento vocabular. Antes de descrever a 
proposta de aplicação prática, partimos do tratamento que o processo 
recebe das gramáticas normativas.

O cruzamento vocabular é tratado de forma heterogênea pe-
los estudiosos da língua. Diante de uma observação de oito gramáticas 
do Português, podemos afirmar que apenas uma trata especificamente 
do processo em questão, Bechara (2009). Nomeando o processo como 
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combinação, há apenas um parágrafo correspondente ao fenômeno 
nessa gramática, que o explica como um

caso especial de composição em que a nova unidade resulta da 
combinação de parte de cada um dos dois termos que entram, 
na formação: português + espanhol → portunhol; Bahia + 
Vitória → Bavi. São comuns na linguagem jocosa: sofrer + 
professor → sofressor; aborrecer + adolescente → aborrescente 
(BECHARA, 2009, 372).

A gramática Houaiss da Língua Portuguesa (AZEREDO, 2011) 
introduz o assunto, mas de forma ainda mais incipiente que a anterior. 
Sendo assim, vemos que o assunto é tratado de forma deficitária pelas 
gramáticas tradicionais e tem ainda um vasto campo a ser explorado, 
inclusive na sala de aula, interesse central do nosso trabalho, que deve 
considerar a criatividade linguística dos falantes de PB.

Nossa proposta de aula para aplicar ao ensino é destinada ao 1º 
ano do Ensino Médio (EM), posteriormente às aulas de processos dos 
processos de formação de palavras canônicos, composição e derivação. 
Nossa sugestão parte de um projeto didático para introduzir os alunos 
aos processos não concatenativos, sobretudo o cruzamento vocabular. 
Sob o título Criatividade na formação de palavras, o projeto desenvolvido 
é dividido em três etapas, a saber: (i) apresentação dos dados, (ii) expo-
sição do cruzamento vocabular e (iii) exercícios. 

O início do projeto é voltado para a apresentação dos dados de 
cruzamento vocabular, para que os alunos tenham contato em primeiro 
lugar com o fator social que envolve o linguístico. Como já explicado, se-
lecionamos os ships para análise principalmente por serem resultado de 
um fenômeno muito frequente na faixa etária dos alunos de EM. Desse 
modo, na primeira etapa, a ideia é mostrar os dados contextualizados e 
explorar com os alunos o evento social em questão. Sugerimos, então, 
que o professor inicie a aula mostrando imagens como as que seguem.
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Imagem 1: Brumar. 
Disponível em: <https://istoe.com.br/brumar-voltou-fas-especulam-a-reconciliacao-
de-marquezine-e-neymar/>. Acesso em: Nov. 2019.

Imagem2: Dancela. 
Disponível em: <https://nenp.facebook.com/BigBrotherBrasil/
posts/3067785746621865>. Acesso em: Abr. 2020.

Partindo de dados atuais, o professor pode estimular aos alunos 
a expor todo seu conhecimento prévio sobre a shippagem por meio de 
perguntas como:
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a) Vocês conhecem os casais das fotos? 
b) Já ouviram falar nessas expressões destacadas?
c) O que essas palavras têm em comum?
d) O que essas expressões significam?
e) Para que servem essas palavras?
f ) O que leva alguém a formá-las ou usá-las?
g) Em que contextos são comuns palavras como essas?

Nossa sugestão não é que essas perguntas sejam uma espécie de 
questionário, mas que sejam feitas oralmente para impulsionar uma troca 
de conhecimento entre o professor e os alunos. Nessa fase, o professor pode 
abordar também a variação linguística, esclarecendo que o uso da língua 
portuguesa não se restringe à modalidade formal, mas abrange também as 
palavras criadas na atualidade, para os mais diversos fins, que fazem parte do 
vocabulário da língua e que são passíveis de análise científica. 

A segunda etapa, por sua vez, é a fase metalinguística e apresenta 
a definição de cruzamento vocabular, bem como sua tipologia e sua dife-
rença para a composição. Nesse sentido, a pergunta para dar início a essa 
fase é “como os ships são formados?”. A partir desse questionamento, o 
professor deve incentivar os alunos a refletir se os dados em questão se 
encaixam nas definições de composição ou derivação. Pela semelhança 
estrutural, acreditamos que os alunos identifiquem mais semelhança com 
a composição do que com a derivação. A resposta dos alunos deve ser o 
pivô para a apresentação da definição de cruzamento vocabular, de modo 
que eles percebam que os processos de formação de palavras não se resu-
mem a apenas dois.

Depois, então, de mostrar aos alunos que os ships não são cria-
dos pela composição nem pela derivação, o professor pode apresentar a 
seguinte definição:

O cruzamento vocabular é um processo em que novas palavras são formadas por 
meio de outras, ou seja, “mesclas lexicais são formas criadas pela junção de duas palavras já 
existentes na língua” (GONÇALVES, 2006, p. 224) 

Quadro 1: Definição de cruzamento vocabular.
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Após a definição, sugerimos a apresentação de exemplos de ou-
tras esferas sociais além da shippagem, como ‘apertamento’ (< aparta-
mento + apertado) e ‘portunhol’ (< português + espanhol), para que os 
alunos percebam a abrangência do processo. A partir desses mesmos 
exemplos, o professor pode explorar a tipologia do cruzamento voca-
bular, esclarecendo que, nos dados formados por interposição lexical, 
há superposição das palavras-base por meio da semelhança fonológica 
entre elas (como em ‘apertamento’), e, nas formações por combinação 
truncada, as bases são reduzidas e combinadas a depender do tamanho 
delas (p. ex. ‘portunhol’). Para essa explanação, sugerimos a apresentação 
apenas desses dois padrões, visto que a substituição sublexical não ocorre 
nos dados de ships, que possuem apenas bases antroponímicas. Para isso, 
indicamos um quadro como o que se segue.

Após a apresentação da tipologia, sugerimos que o professor 
aborde a diferença entre o cruzamento vocabular e a composição, sobre-
tudo pelos critérios fonológico e semântico. Pela perspectiva fonológica, 
a diferença principal é a questão acentual, uma vez que os compostos 
admitem dois acentos, como em ‘guarda-roupa’ e ‘aguardente’, e os cru-
zamentos portam apenas um acento primário, como ‘forrogode’ (< forró 
+ pagode) e o ship ‘Jorena’ (< João + Lorena). Pelo critério semântico, os 
compostos diferenciam-se dos CVs por conseguirem ter seu significado 
desassociado dos significados das bases, total ou parcialmente, como em 
‘pé-de-moleque’, cujo significado não remete ao das bases ‘pé’ e ‘mole-
que’, essa dissociação já não ocorre com o cruzamento vocabular, cujo 
significado dos produtos sempre aponta para o das bases. 
Interposição lexical: “consiste na fusão de duas palavras pela inter-
posição de uma à outra. Do ponto de vista fonológico, as duas bases 
são literalmente superpostas, de modo que um ou vários segmentos são 
compartilhados” (GONÇALVES, 2019, p. 152)
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Interposição lexical: “consiste na fusão de duas palavras pela interposição de uma à outra. 
Do ponto de vista fonológico, as duas bases são literalmente superpostas, de modo que um 
ou vários segmentos são compartilhados” (GONÇALVES, 2019, p. 152)

 

Combinação truncada: “quando as palavras não são do mesmo tamanho, a maior sofre 
truncamento a menor se concatena a ela. Quando as duas apresentam equivalente número 
de segmentos, há redução de ambas”. (GONÇALVES, 2019, p. 153)

Quadro 2: Tipos de cruzamento vocabular

Ao fim da segunda etapa, indicamos que seja explicitada uma 
terceira diferença entre os processos: a (não) linearidade na formação de 
palavras. Nesse momento, o professor pode explorar a diferença entre 
os processos concatenativos de formação de palavras, como a composi-
ção e derivação, e os processos não concatenativos, como o cruzamento 
vocabular, truncamento, entre outros. É fundamental que os alunos en-
tendam, nessa etapa, que nem todas as operações morfológicas da língua 
portuguesa são realizadas pelo encadeamento de morfemas. 

Numa terceira etapa, por fim, os alunos farão atividades de per-
cepção, produção e aceitabilidade dos dados. Em forma de exercícios, 
serão incentivados a responder conforme seu conhecimento prévio e o 
que adquiriram de tudo que já foi exposto. 

No exercício de percepção, o objetivo central é testar se os alunos 
conseguem identificar o padrão de cruzamento vocabular dos dados; na 
fase da produção, os alunos serão levados a formar ships, a partir de bases 
pré-estabelecidas; finalmente, o exercício de aceitabilidade visa colocar 
o aluno no espaço de avaliar algumas formações de ships, de modo a 
combater o fato de terem receio de dar sua opinião sobre a sua própria 
língua (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p. 29). 
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Nossa expectativa é que o projeto Criatividade na formação de 
palavras tenha a duração média de quatro tempos de aula, a depender 
do contexto da turma, e que tenha potencial para atingir o objetivo de 
desenvolver o raciocínio científico nos alunos, observando o funciona-
mento social da língua e despertando a curiosidade nos alunos por pro-
cessos de formação de palavras não canônicos.

Considerações finais

A articulação entre a Morfologia e o ensino é, sem dúvida, uma 
relação importante e necessária para a formação discente. Entre muitos 
fatores presentes nessa relação, destacamos aqui a viabilidade de abor-
dagens didáticas que consideram o caráter científico da língua e con-
sideram sua constante atualização. Como vimos em Basso & Pires de 
Oliveira (2012), a escola não deve ser um ambiente de repressão nem de 
fomentar preconceitos linguísticos; então, por que não levar para a sala 
de aula dados que sejam familiares aos alunos?

Apontamos também para a eficácia de se trabalhar a criatividade 
linguística no Ensino Médio, para que os próprios alunos se identifi-
quem como atuantes no processo de ensino-aprendizagem. Esperamos 
que o estudo do cruzamento vocabular, por meio dos ships, contribua 
com a formação científica do aluno, que precisa entender que a língua 
não se resume à norma padrão ou aos dicionários, mas é dinâmica e está 
em constante modificações em prol dos mais diversos eventos sociais.
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CAPÍTULO 12

AS ‘FALSIANE’ QUER TUDO ME 
‘DESDIVAR’: EXPERIÊNCIA E PROPOSTA 

DE ENSINO DOS NEOLOGISMOS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Kleveland Cristian BARBOSA

O mundo está sempre a se modificar: novas relações, ideias e 
coisas surgem ao passo que as já existentes podem ser ressignificadas 
ou desaparecer. Para acompanhar tais tendências, as línguas naturais 
ampliam seu vocabulário por meio de processos morfológicos diver-
sos; empréstimos de outras línguas; extensão de significados para no-
vos domínios semânticos etc. Tendo isso em vista, no presente capítulo, 
abordamos o que os livros e gramáticas escolares convencionalizaram 
de chamar como neologismo, um novo item lexical que pode se origi-
nar de qualquer operação morfológica. Assim, pretendemos demonstrar 
que tal nomenclatura funciona como um “termo guarda-chuva” para 
diferentes subprocessos – como afixação, formação por splinter e com-
binação truncada – e tipos de morfologias (concatenativa e não conca-
tenativa). Como desdobramentos desse objetivo geral, pretendemos: (a) 
apresentar e comentar a experiência de ensino-aprendizagem com esse 
conteúdo (neologismo) a partir de atividades linguísticas e epilinguís-
ticas no ensino fundamental; (b) propor uma retomada de tal tema no 
ensino médio de modo a desconstruir a ideia de que as operações mor-
fológicas se reduzem à sucessão linear de formativos e problematizar a 
metalinguagem gramatical. 

Para tanto, assumimos as considerações de Gonçalves (2019) 
acerca dos processos não concatenativos – notadamente, o cruzamento 
vocabular –, caracterizados por uma ausência de encadeamento dos for-
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mativos. Consideramos ainda o estudo de Benfica da Silva (2019) acer-
ca da origem e características fono-morfológicas dos ships, processo de 
cruzamento de bases que resulta num neologismo antroponímico (por 
exemplo, ‘Brumar’ < ‘Bruna’ + ‘Neymar’). Pautamo-nos ainda em Fran-
chi (2006), segundo o qual (a) os discentes são sujeitos ativos e criativos 
na construção do conhecimento; e (b) o repertório de formas linguís-
ticas dos alunos deve ser ampliado, refletindo-se acerca dos usos dessas 
unidades e, por fim, construindo-se uma metalinguagem gramatical.  

O presente estudo está organizado em quatro seções. Na próxi-
ma, abordamos detalhadamente os pressupostos teóricos mencionados. 
Na terceira seção, apresentamos como o tópico gramatical neologismo 
é geralmente abordado em materiais didáticos e como foi ensinado em 
uma turma de 8º ano do ensino fundamental de uma escola municipal 
do Rio de Janeiro. Já na quarta seção, refletimos sobre aquela prática 
e como, no ensino médio, o docente pode se aprofundar nos proces-
sos não concatenativos na formação de novos vocábulos, bem como 
problematizar a metalinguagem gramatical. Por fim, sintetizamos as 
principais conclusões.  

1. Um pouco de teoria

Há dois tipos de morfologia: a concatenativa e a não concate-
nativa. Na primeira, os formativos são lineares – um conteúdo se inicia 
onde o outro termina – e, por conseguinte, são facilmente isoláveis e 
identificáveis por meio da comutação, processo no qual se segmenta 
um vocábulo em subunidades e se verifica se a troca de um significante 
resulta na alteração do significado. Na morfologia não concatenativa, 
por seu turno, tal identificação se mostra mais dificultosa porque não há 
linearidade entre os formativos. Nas palavras de Gonçalves (2019:145):

a sucessão linear dos elementos morfológicos pode ser rompida 
por reduções, fusões, intercalações ou repetições, de modo que 
uma informação morfológica não necessariamente se inicia no 
ponto em que outra termina.  
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No português brasileiro, a morfologia não concatenativa abrange os 
mecanismos de reduplicação, hipocorização, siglagem, truncamento e cru-
zamento vocabular. Desses, daremos enfoque ao último, que se mostrou 
recorrente nos dados linguísticos usados para a aula de morfologia para uma 
turma de ensino fundamental que será descrita na seção seguinte.

O cruzamento vocabular (ou CV) diz respeito a “um processo não 
concatenativo de formação de palavras consistente na fusão de duas bases” 
(GONÇALVES, 2019:152). Pode ser de três tipos: 

(a) entranhamento lexical – superpõe-se uma base a outra e, 
portanto, elas compartilham segmento(s). O item menor não 
perde muitos segmentos e a forma maior contribui com estru-
tura silábica e métrica. Os produtos desse subprocesso apre-
sentam função atitudinal, isto é, consistem numa avaliação 
subjetiva do falante. Como exemplos, citemos ‘aborrescente’ 
(‘adolescente’ + ‘aborrecer’) e ‘crionça’ (‘criança’ + ‘onça’); 

(b) combinação truncada – diferentemente do precedente, não 
há compartilhamento de segmentos entre as bases.  A pala-
vra maior é reduzida e a menor se acopla a ela ou, quando do 
mesmo tamanho, ambas sofrem redução. Os produtos desse 
subprocesso apresentam função designativa e o significado 
emerge do somatório das bases. Como exemplos, podemos 
mencionar ‘futevôlei’ (‘futebol’ + ‘vôlei’) e ‘portunhol’ (‘portu-
guês’ + ‘espanhol’); 

(c) reanálise – uma sequência de segmentos é interpretada como 
parte de uma palavra e substituída em outro(s) vocábulo(s). 
Gonçalves, Andrade & Almeida (2011) consideram tal pro-
cesso como substituições sublexicais (SSLs) que se diferem 
dos CVs porque “uma palavra – por conta da relação formal e 
semântica que parte dela mantém com outra – é entendida como 
morfologicamente complexa e, consequentemente, reestruturada 
em função dessa identidade (GONÇALVES, 2019:154). Por 
outro lado, nos cruzamentos vocabulares, duas palavras cons-
tituem bases para a formação de uma terceira (GONÇALVES, 
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2019:154). Como exemplo, podemos citar ‘cineasta’ e ‘ma-
drasta’ em que ‘cine-’ é interpretado como parte do radical de 
‘cinema’ e ‘ma-’ como oriundo do adjetivo ‘má’. Tais unidades 
são, então, substituídas por ‘vide-’ (oriundo de ‘vídeo’) e ‘boa-
’, gerando as formas ‘videasta’ e ‘boadrasta’. 

Como uma possível consequência da SSL (e também de outros 
processos não concatenativos), podem-se criar vários vocábulos e, por 
conseguinte, os formativos podem ser alçados à condição de morfemas. 
Segundo Gonçalves (2019:154), quando isso acontece, rompe-se a fronteira 
entre o não concatenativo e o concatenativo, aparecendo novas unidades de 
formação, chamadas splinters. O estudo dos splinters será enfatizado na 
Unidade 6 deste livro.

Em seu estudo, Benfica da Silva (2019) indica que o termo ship é 
oriundo do encurtamento do vocábulo relationship (do Inglês, “relacio-
namento”), podendo ser definido como: [...] “relação interpessoal, unindo, 
geralmente por meio de um neologismo, os referentes de um possível relacio-
namento amoroso” (p. 84). Ainda segundo a autora, o fenômeno tem ori-
gem entre os fãs de narrativas ficcionais que, em versões alternativas (as 
chamadas fanfics), uniam personagens que não constituíam um casal no 
enredo original. Rapidamente os ships se expandiram, designando não 
só casais das narrativas, como também duas (ou, mesmo mais) pessoas 
do mundo real, famosas ou anônimas, de sexos opostos ou não. 

Com relação à combinação das bases, Benfica da Silva (2019) 
constata que, frequentemente, há união de prenomes (como ‘Thiara’ < 
‘Thiago’ + ‘Sara’) e, no caso de compostos, seleciona-se o primeiro ou o 
segundo nome (como ‘Breana’ <‘Ana Clara’ + ‘Breno’ e ‘Claruso’<‘Ana 
Clara’ + ‘Caruso’). Quanto à ordenação das bases, a autora salienta que 
não há uma restrição propriamente dita, sendo um critério de escolha, 
dentre a opção A+ B e B + A, a opção que soe “melhor”. 

Quanto aos padrões dos ships, a autora identifica cinco, sendo 
os dois primeiros os mais recorrentes nos dados coletados e analisados 
por ela, em que as siglas B1 e B2 referem-se à base 1 e base 2, respecti-
vamente:
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(i) Segmentos iniciais da B1 + segmentos finais da B2, ‘Joli-
za’<‘Jonatas’ + ‘Eliza’;

(ii) Segmentos iniciais da B1 + segmentos iniciais da B2, ‘Di-
Ro’<‘Diego’ + ‘Roberta’;

(iii) Segmentos iniciais da B1 + segmentos mediais da B2, ‘Vi-
viada’<‘Vivi’+ ‘Radamés’;

(iv) Segmentos finais da B1 + segmentos iniciais da B2, ‘Nopau’ 
(<‘Breno’ + ‘Paula’);

(v) B1 inteira + segmentos das duas extremidades da B2, ‘Kara-
mel’ (<‘Kara’ + ‘Mon-el’).

Por fim, a autora verifica que o produto frequentemente não 
aproveita os segmentos comuns da base, havendo ampla preferência pela 
combinação truncada, como em ‘LuAr’ <‘Lua’+ ‘Arthur’. Ademais, o 
“corte” das bases pode ser a nível inter-silábico, ou seja, ao nível da sílaba 
(como ‘Ludrigo’ < ‘Luciana’ + ‘Rodrigo’) ou intra-silábico, isto é, interno 
à sílaba (como em ‘Mafeu’<‘ Mafalda’ + ‘Romeu’).  

2. Neologismos no ensino fundamental

Em consulta ao livro didático Língua Portuguesa e Literatura – En-
sino Médio (LINS et al., 2007:79), defrontamo-nos com a seguinte consi-
deração: 

Há um processo para formar palavras a partir de outras já 
existentes. Mas, além desse processo de formação, também 
existem processos de enriquecimento do vocabulário. Entre 
eles, há o neologismo, o processo que permite criar novas pa-
lavras ou atribuir significados diferentes para palavras que 
já existem.

Um primeiro problema presente neste excerto é a incoerência. 
Inicialmente, depreende-se que o neologismo opera sobre palavras não 
existentes na língua, o que é contradito ao final, quando se menciona 
que tal processo pode ocorrer sobre palavras já existentes. O segundo 
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problema, por sua vez, deriva do primeiro. Se, em tal processo, não se 
recorre a palavras existentes, como os falantes conseguem depreen-
der o significado? E mais do que isso: se processos derivacionais tam-
bém criam novas palavras, como diferenciar neologismo de derivação? 
Como resposta a essas duas perguntas, Lapa (1998:45) reconhece que 
“o neologismo compreende palavras novas, mas formadas dentro dos pro-
cessos usuais da língua [...] Nenhuma delas, porém, é palavra novinha em 
folha; prova de que a língua não cria, mas propriamente transforma, com 
material que já dispõe”.

Como última ressalva, é importante notar que algumas gramá-
ticas tradicionais, tais como Cunha & Cintra (1985) e Rocha Lima 
(2014), não consideram o neologismo como um processo morfológico. 
Bechara (2009:291-292), por seu turno, o considera como consequência 
de processos morfológicos, como derivação, composição e empréstimo: 

Os neologismos ou criações novas penetram na língua por di-
versos caminhos. [...] 

Entre os procedimentos formais temos, assim, a composição e a 
derivação (prefixal e sufixal). 

Outra fonte de revitalização lexical são os empréstimos e cal-
cos linguísticos [...]

Uma fonte muito produtiva do neologismo vem da criação de 
certos produtos ou novidades que recebem o nome de seus in-
ventores ou fabricantes, [...] Muito próxima a esta via são os 
nomes criados levando em conta os sons naturais [...]

3. Relato da Prática de Ensino-Aprendizagem 

A experiência relatada a seguir se deu numa escola municipal 
do Rio de Janeiro, especificamente, numa aula ministrada pelo autor e 
duas licenciandas, na época atuando como estagiários, para uma turma 
de 8º ano do Ensino Fundamental. Partimos do pressuposto de que o 
conhecimento construído na escola é relevante e pode ser usado fora da-
quela instituição; no caso, pretendemos demonstrar como os expedien-
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tes morfológicos contribuem para a construção do sentido e humor do 
gênero meme, que é de amplo conhecimento dos discentes. Trata-se de 
um gênero da esfera cibernética pelo qual se veicula instantaneamente 
humor e, na maioria das vezes, uma crítica político-social por meio da 
junção de um acontecimento que repercutiu nos meios de comunicação 
em formato de vídeo ou imagem com uma frase corrente nas nossas in-
terações diárias. Constitui, pois, a junção entre texto verbal e não verbal.  

Usamos duas cartolinas nas quais estavam colados memes con-
tendo neologismos, como ‘dessuavizar’; ‘deboeza’; ‘esquerdar’; ‘bolsomi-
to’ e ‘teadorar’, como podemos constatar abaixo:

Disponível em https://suavona.tumblr.com/post/128862267569. Último acesso em 
09/04/2020.

Disponível em https://www.facebook.com/1125692007449420/photos/a.112569273
4116014/1139710142714273/?type=3&theater. Último acesso em 09/04/2020.

https://suavona.tumblr.com/post/128862267569
https://www.facebook.com/1125692007449420/photos/a.1125692734116014/1139710142714273/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1125692007449420/photos/a.1125692734116014/1139710142714273/?type=3&theater
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Disponível em https://www.facebook.com/NaoVireAEsquerda/photos/a.253976088
081163/754757034669730/?type=3&theater Último acesso em 09/04/2020.

Disponível em https://twitter.com/imandycandy/status/680970821867810817?lang=pt

Disponível em https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/outros/antologia/neologismo/3632. 
Último acesso em 09/04/2020.

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/outros/antologia/neologismo/3632
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Isso chamou a atenção dos alunos que de pronto identificaram 
o gênero textual e as palavras novas ali presentes. Como atividade lin-
guística, pedimos, então, que cada discente lesse em voz alta cada meme 
e explicasse o sentido ali presente. Quanto à atividade epilinguística, 
perguntamos por que eram usadas “palavras inventadas”, uma vez que já 
contávamos com algumas de sentido similar na língua – por exemplo, 
‘deboeza’ em vez de ‘sossego’. Os alunos, por sua vez, expuseram fatores 
como os seguintes: (a) a grande expressividade dessas palavras, (b) o 
tipo de pessoa e local onde se dá a conversa e (c) a impossibilidade de 
expressar uma ideia com uma palavra que já exista. Finalizando essa 
parte, introduzimos a nomenclatura gramatical, neologismo, de forma 
a evocar a sua etimologia – do grego, νέος (novo) e λόγος (palavra) – e 
demonstrar a relação entre rótulo e conceito.

Depois, fizemos com que os alunos percebessem que as palavras 
são formadas por “pedacinhos” cada qual contribuindo para o signifi-
cado do todo. No quadro, registramos como os alunos achavam que os 
vocábulos deveriam ser “picotados” e qual possível significado de cada 
parte, uma atividade de natureza epilinguística. Para auxiliá-los, apre-
sentamos outras palavras que tinham o mesmo formativo – por exemplo, 
a partir de ‘dessuavizar’ invocamos ‘desatar’ e ‘desarrumar’. Para terminar, 
apresentamos a nomenclatura gramatical desses “pedacinhos”, os mor-
femas. Quanto às subclassificações, primeiro diferimos radical, parte que 
carrega geralmente o significado básico da palavra, e afixos, elementos 
que se acrescentam àquele para modificá-lo. Feito isso, apresentamos os 
subtipos desse último (prefixo e sufixo), chamando atenção mais uma 
vez para a relação entre nomenclatura e definição – por exemplo, em 
pre- (antes) + -fixo (preso). 

Para avaliar o nível de compreensão da turma a respeito do tema, 
propomos duas atividades em dupla, ambas de natureza linguística e 
epilinguística. Na primeira, os alunos se lançariam a uma análise mor-
fológica de neologismos presentes em um pequeno  corpus  de memes 
– ‘Carolinda’; ‘calabokitos’; ‘Zevolution’; ‘desdivar’; ‘divadores’ e ‘falsia-
ne’, como podemos observar a seguir. Eles hipotetizariam os possíveis 
morfemas e seus significados e, para confirmá-los, na segunda atividade, 
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apresentariam outras formas da língua que contivessem aqueles forma-
tivos, podendo inclusive criá-las se quisessem. 

Disponível em https://twitter.com/signosdazueira/status/1017589428594839552. 
Último acesso em 09/04/2020.

Disponível em https://me.me/i/miqa-voce-ta-falando-demais-come-aqui-esse-salga-
dinho-calabokitos-1079910. Último acesso em 09/04/2020.
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Disponível em https://br.pinterest.com/pin/606930487267926289/

Disponível em https://me.me/i/zezinho-zevolution-jose-seu-ze-ze-sr-jose-facebook-
com-somai-10817788

Disponível em https://www.imagemwhats.com.br/chegou-a-falsiane/. Último acesso 
em 09/04/2020.



202

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

Apesar de terem conseguido fazer oralmente antes, os alunos 
demonstraram dificuldade em analisar os neologismos morficamente e, 
por isso, os estagiários foram auxiliá-los de mesa em mesa. Durante a 
correção, tentamos incentivar também que os discentes relacionassem o 
contexto comunicativo com o neologismo. Por exemplo, ‘falsiane’ é uma 
forma mais expressiva que ‘falsa’ e requerida nas interações informais. 

Mesmo com a simplificação e omissão de alguns detalhes teóricos, 
que comentaremos na próxima seção, constatamos que a turma pratica-
mente toda se empolgou e, por conseguinte, quis participar da aula por 
ter visto uma aplicabilidade de um conteúdo gramatical fora da escola. 
Feitas tais considerações, apresentaremos a seguir algumas propostas para 
retomada e aprofundamento de tal temática no Ensino Médio. 

4. Neologismos no ensino médio

Começando as considerações pelos dados linguísticos usados, 
observamos que se colocaram sob o mesmo rótulo de neologismo – e, 
indo mais além, como oriundos dos processos de prefixação e sufixação 
– vocábulos originados de distintas operações morfológicas. Exemplos 
como ‘bolsomito’, ‘Carolinda’ e ‘falsiane’ advêm do processo de combi-
nação truncada, isto é, cruzamentos vocabulares de ‘Bolsonaro’ + ‘mito’; 
‘Carol’ + ‘linda’; ‘falsa’ + splinter nativo final oriundo de ‘Cristiane’, ‘Ti-
ciane’ etc., respectivamente. Já casos como ‘calabokitos’ e ‘Zevolution’ 
consistem de substituição sublexical a partir de ‘Doritos’ e ‘X-Men Evo-
lution’, respectivamente. Trata-se, pois, de processos não concatenativos 
que se opõem aos concatenativos ‘dessuavizar’; ‘desdivar’; ‘esquerdar’; 
‘divadores’; ‘deboeza’ e ‘teadorar’. 

Como consequência, transmitimos indiretamente a ideia de 
que morfemas são somente formativos postos linearmente, isto é, que a 
morfologia é apenas aglutinativa. Também não problematizamos a ideia 
de neologismo como operação morfológica e a errônea pressuposição 
de que a nova palavra é composta por formativos inteiramente inéditos. 

No Ensino Médio, porém, tais questões podem ser retomadas 
e aprofundadas. Para tanto, podemos propor o seguinte plano de aula: 
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Dados
Disciplina: Língua Portuguesa Série: 1º Ano Segmento: Ensino Médio
Duração da aula: 2h Quantidade de aulas: 1
Tema
Cruzamentos vocabulares em ships como exemplo de morfologia não linear no português 
brasileiro sincrônico.   
Conhecimentos Prévios

•	 Derivação;
•	 Prefixação e Sufixação. 

Objetivo Geral
Identificar a função e os contextos de uso dos ships. 
Objetivos Específicos

1. Entender o que é shippar e por que representa um processo de cruzamento vocabular; 
2. Diferenciar os ships – e, por extensão, o cruzamento vocabular – dos processos morfológicos 

lineares tradicionais, como a prefixação e sufixação (GONÇALVES, 2019); 
3. Constatar que a morfologia do português não se reduz à prefixação e à sufixação –

processos morfológicos lineares (GONÇALVES, 2019); 
4. Verificar que o produto do processo de cruzamento vocabular, assim como o de outros 

processos derivacionais, cria neologismos (LAPA, 1998);
5. Problematizar o rótulo gramatical neologismo, identificando que as palavras formadas 

não são “novinhas em folha” e que tal termo é menos intuitivo que outros, como 
cruzamento vocabular (LAPA, 1998);

6. Reconhecer como processos morfológicos listados nas gramáticas são ainda atuantes na 
língua, não se restringindo aos exemplos presentes naquelas obras (FRANCHI, 2006).

Recursos
1. Quadro negro/de piloto;
2. Gizes/pilotos de diversas cores;
3. Folha com texto;
4. Folha de exercícios.  

Fundamentação Teórica
•	 Modelo de ensino-aprendizagem construtivista: os alunos participam ativamente na 

construção gradual do conhecimento, sendo o docente um mediador (PIAGET, 1974);
•	 Ensino de gramática pautado em atividades linguísticas [L], epilinguísticas [E] e 

metalinguísticas [M] (FRANCHI, 2006);
•	 Morfologia não linear como um processo não marginal no PB (GONÇALVES, 2019). 
9. Com base nas palavras listadas para o item 3 e nas quatro “apostas” de vocábulos 

dicionarizáveis apresentadas no texto lido, pedir que os discentes, em quartetos, 
proponham a separação delas em grupos segundo o(s) critério(s) que julgar(em) 
melhor(es) [M]; 
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10. Conduzir o debate entre os quartetos a respeito das formas de categorização; apagar o 
quadro e registrar o consenso ao qual a turma chegou e o(s) critério(s) usado(s); 
→ Esperamos que a turma proponha 3 classes pelo menos: a dos ships listados em 
3; a dos estrangeirismos (‘feminisme’ e ‘shipping’); e a da abreviação (‘miga’). O item 
‘YOLO’ pode ser considerado por eles como estrangeirismo ou como uma quarta 
classe: a da siglagem. Quanto aos critérios, almejamos que eles percebam que, nos 
ships, há combinação de duas palavras, perdendo algumas partes (e.g. ‘Brumar’ perdem-
se ‘-na’ e ‘Ney-’); no estrangeirismo, uma palavra não nativa é incorporada à língua; 
na abreviação, suprime-se parte da palavra. Quanto à sigla ‘YOLO’, trata-se das 
letras iniciais de uma frase que originam uma palavra. Nesse ponto, as nomenclaturas 
gramaticais – cruzamento vocabular, siglagem, estrangeirismo e abreviação – já podem 
ser apresentadas, demonstrando como os nomes são intuitivos em relação às definições 
dos processos morfológicos. 

11. Depois, pedir que eles categorizem vocábulos como ‘pré-pago’, ‘novinha’, ‘anteontem’, 
e ‘jardineiro’, justificando a solução dada [M];
→ Esperamos que os alunos percebam que as classes propostas antes não acomodam 
esses dados, sendo necessário criar duas: uma para os dados com o prefixo (‘pré-pago’ 
e ‘anteontem’) e outra para os com sufixo (‘novinha’ e ‘jardineiro’). É interessante que o 
sufixo -inha pode ser opaco para alguns, processando-se a palavra como um todo. 

12. Solicitar que os alunos identifiquem algo em comum entre as palavras que compõem 
cada uma das classes listadas e perguntar se eles sabem o nome dado para isso. Caso 
não saibam, apresentar o nome bem como sua etimologia [M]. 
→ O ponto em comum entre as palavras presentes nas classes formadas é que todas 
são criações vocabulares, formas que não estavam disponíveis na língua até então e 
que surgem para acompanhar novidades ou para os falantes serem mais expressivos. O 
nome técnico é neologismo (do grego, νέος [novo], o mesmo presente em ‘neoliberal’, 
e λόγος [palavra]). 

13. Estimular a turma a debater sobre esse rótulo gramatical, neologismo: (a) há problemas 
nessa nomenclatura? (b) ela é tão intuitiva quanto cruzamento vocabular? [M]
→ Almejamos que os discentes identifiquem que (a) essa nomenclatura pode passar 
a falsa impressão de que as palavras são inteiramente novas, quando, na verdade, são 
formadas por partes de outras já existentes e que (b) as partes de tal rótulo (morfemas) 
não são muito frequentes na nossa língua, sendo necessário apresentar o significado 
de cada uma delas. 
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Avaliação 
•	 Entregar a folha com os exercícios para resolver em casa (a seguir). Na aula seguinte, 

corrigir oralmente com os alunos de modo que eles debatam sobre as respostas dadas 
e os principais pontos da discussão sejam anotados no quadro. 

•	 Texto 1

Disponível em http://analisedecharges.blogspot.com/2014/09/charge-sobre-formacao-de-palavras.html.  Último acesso 
em 09/04/2020.

1. Como o humor da tirinha é construído? De que modo se relaciona com o conteúdo 
da última aula? [L e E]

→ A palavra cama elástica geralmente é pronunciada “toda junta”, perdendo-se o 
segmento [a] da primeira palavra – [′kɐ̃me′laʃtʃikɐ] – e, a partir disso, o chargista, para fins de 
comicidade, a analisou morficamente como o cruzamento entre ‘camelo’ e ‘elástica’, uma cama 
elástica para camelos, tal como representado acima. Essa estratégia de formação de palavras é 
a mesma vista para os ships (e.g. ‘Brumar’, ‘Brangelina’) na última aula.  

2. Cite outras palavras formadas de modo similar a ‘camelástica’? [L]

→ Os exemplos aqui citados não esgotam as possibilidades: ‘chocotone’, ‘bandiva’, 
‘apertamento’, ‘brasiguaio’ etc. Essas duas questões iniciais visam estender o processo de 
cruzamento vocabular para outras palavras, além dos ships, e constituem uma forma de retomar 
e aprofundar essa temática na aula seguinte. 

•	 Texto 2

Disponível em https://twitter.com/ritaalves_3/status/597141183454928896. Último acesso em 09/04/2020.
*Parassíntese – processo de formação de palavras pela adição simultânea de um prefixo e um sufixo. Não é o caso de 
‘infelizmente’, mas isso não afeta as respostas a serem dadas para as questões 3–4. 

http://analisedecharges.blogspot.com/2014/09/charge-sobre-formacao-de-palavras.html
https://twitter.com/ritaalves_3/status/597141183454928896
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3. O tweet reproduzido acima expressa uma crítica de muitos alunos. Qual? 

→ Trata-se da aparente falta de aplicabilidade dos rótulos e conceitos gramaticais 
fora da escola. 

4. Com base no conteúdo da última aula, como você se posiciona em relação a esse 
tweet? Sustente seu ponto de vista. 

→ Resposta pessoal, mas esperamos que a última aula tenha demonstrado aos 
alunos como tacitamente produzimos e compreendemos complexos mecanismos gramaticais, 
sendo a aula de gramática o espaço para refletir a respeito deles, aprender formas linguísticas 
alternativas àquelas que já conhecemos e saber como a tradição gramatical os nomeiam. Isso 
tudo sem perder de vista os problemas dessa última.

5. Qual(is) o(s) nome(s) do(s) processo(s) de formação da palavra ‘infelizmente’? [M]

→ Trata-se de uma prefixação (‘in-’ ‘feliz’) seguida por sufixação (‘infeliz’ ‘-mente’) 
ou vice-versa.

Considerações finais

Neste capítulo, procuramos abordar o conteúdo gramatical neo-
logismo à luz de um livro didático, de uma aula ministrada para o Ensi-
no Fundamental e de uma proposta de aula para o Ensino Médio. Este 
capítulo (assim como os demais) não pretende esgotar tal temática ou 
ser um guia definitivo de como ensinar gramática, visto que os elemen-
tos do processo de ensino-aprendizagem – participantes, tempo, local, 
necessidades, interesses etc. – nunca são os mesmos e, portanto, cada 
situação é única. Com efeito, procuramos demonstrar como uma meto-
dologia que assuma os discentes como sujeitos (cri)ativos na construção 
do conhecimento pode (a) contornar os problemas teórico-epistemoló-
gicos das definições e rótulos gramaticais e (b) fazer com que, ao final da 
escolarização, os alunos sejam competentes em produzir, compreender e 
refletir acerca de uma gama de estruturas linguísticas.  



UNIDADE 6

NOVAS UNIDADES DE ANÁLISE 
MORFOLÓGICA
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CAPÍTULO 13

SPLINTERS DO UNIVERSO VIRTUAL EM 
SALA DE AULA: UM ENSINO CIENTÍFICO 

E CRIATIVO DE PORTUGUÊS PARA O 
ENSINO MÉDIO

Nahendi Almeida MOTA

Muitos processos morfológicos produtivos no português brasi-
leiro são omitidos ou recebem pouca atenção das gramáticas tradicionais 
e dos livros didáticos, o que, consequentemente, faz com que eles sejam 
esquecidos ou tratados superficialmente durante as aulas de formação de 
palavras, conforme estudos de Vivas et al. (2016, 2019).

Todavia, tais processos, chamados de “marginais” por Gonçalves 
(2016), costumam ser bastante recorrentes na fala dos alunos e no con-
tato que eles têm com o mundo. Portanto, levá-los para a sala de aula 
é uma tentativa de mostrar para os estudantes que novas palavras são 
criadas e atualizadas todos os dias, inclusive, por meio da morfologia.

Dentre esses processos, estão os cruzamentos vocabulares, dos 
quais se originam os splinters, que são, conforme Bauer (2004, p. 77), 
“parte de uma palavra que, devido a algumas reanálises da estrutura da pa-
lavra original, é interpretada como significativa e posteriormente utilizada 
na criação de novas palavras”.

Há os splinters nativos e os não-nativos. Aqui, dado o nosso 
recorte para splinters associados ao universo virtual, restringimo-nos 
aos não-nativos, como e- (de ‘eletronic’), -gate (de ‘Watergate’), i- (de 
‘I-pod’), info- (de informação, informática), -leaks (de ‘Wikileaks’), -tube 
(de ‘YouTube’), wiki- (de ‘Wikipedia’) e, principalmente,  cyber- ou ci-
ber-, (de ‘cybernetics’), conforme Gonçalves (2013).
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Após a descrição desse processo, apresentaremos a nossa propos-
ta de aplicação, que visa a levar, para a sala de aula, splinters não nativos 
oriundos do universo virtual com o intuito de trabalhar a língua em uso, 
de maneira científica e de modo que a criatividade dos alunos, como 
falantes do português, seja valorizada.

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: primeiramen-
te, descrevemos os splinters, principalmente os não-nativos; em seguida, 
tratamos da concepção científica e da abordagem criativa do ensino em 
aulas de português; e, para encerrar, apresentamos a nossa proposta de 
aplicação em turmas do Ensino Médio.

1. Splinters não nativos oriundos do domínio virtual: descrição do fenômeno

Splinters são partículas provenientes de cruzamentos vocabula-
res, isto é, processos não concatenativos, definidos como aqueles em que 
uma informação morfológica não se inicia exatamente no ponto em que 
a outra termina. De acordo com Gonçalves (2019), eles se adaptam a 
padrões de formação tanto na posição de prefixo quanto na de sufixo, 
pois se fixam a uma das bordas das construções das quais participam, 
como em ‘mãedrasta’ (madrasta que age como uma mãe), ‘paitrocínio’ 
(patrocínio advindo do pai) e ‘mangaroska’ (bebida alcoólica de manga 
com vodca), em que -drasta, -trocínio e -roska se posicionam na bor-
da direita, e ‘chocolé’ (sacolé/geladinho de chocolate), ‘info-lojas’ (lugar 
onde são vendidas peças de informática) e ‘wiki-aves’ (site em que são 
divulgadas notícias sobre aves), em que  choco-, info- e  wiki- assumem a 
posição de prefixo.

Além disso, os splinters podem ser nativos e não-nativos. Estes 
últimos, que recebem ênfase neste artigo, também são chamados de 
xenoconstituintes, pois não são formados em português; eles vêm de 
outras línguas, geralmente o inglês (GONÇALVES & ALMEIDA, 
2014). Concordamos com Gonçalves (2013), que afirma que a formação 
de novas palavras com base em splinters do inglês pode se dar devido ao 
visível crescimento da internet e dos meios de comunicação eletrôni-
cos – fenômeno que influenciou e influencia diretamente as estruturas 
morfológicas do português. 
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Quanto a isso, Gonçalves & Almeida (2012) citam Langacker 
(1987) para versar sobre a língua (i) como uma atividade complexa e 
cognitiva, isto é, controlada por processamento neural, e (ii) como uma 
atividade sociocultural por natureza, por ser adquirida e utilizada na in-
teração e em um determinado contexto social e cultural. Eles retomam 
tal postura teórica para explicar que, devido a tais características, intrin-
secamente inerentes à língua, é totalmente normal que ocorram interfe-
rências de elementos da era virtual nas configurações morfológicas das 
línguas e na construção de sentido por meio de interações socioculturais. 

Quanto à criação e propagação dos splinters advindos no am-
biente virtual, por exemplo, vale destacar a influência das redes sociais 
– Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp etc. – uma vez que a cada dia 
mais e mais pessoas passam a se conectar com outras, de diferentes lu-
gares, pensamentos e línguas, através delas.

Imagem 1: print feito pela autora.

No exemplo acima, retirado de uma postagem no Instagram, 
conseguimos identificar insta- como um possível splinter, em ‘insta-
photo’, ‘instagood’ e ‘instagirl’ – termos muito produtivos na rede social 
citada –, em que seu uso na borda esquerda passa a associar a palavra 
posposta à rede em questão.

Ainda com ênfase no domínio virtual/eletrônico, Gonçalves 
(2013) aponta para os elementos morfológicos recém-criados em inglês 
a partir de processos chamados de clipping, isto é, redução morfológica 
em que uma parte nem sempre morfêmica passa a valer pelo todo, e 
blending, que diz respeito à mistura de partes consideradas aleatórias de 
palavras pré-existentes. O autor também apresenta uma lista de splinters, 
a qual reproduzimos a seguir, mas somente com os elementos não-nati-
vos associados aos meios eletrônicos/virtuais.



211

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

Elemento Palavra-modelo Significado Exemplos

cyber- Cybernetics “digital; eletrônico” ciber-ataque; ciber-café; 
ciber-crime; ciber-espião

e- Eletronic “eletrônico; virtual” e-comunidade; e-vendas; 
e-negociação; e-MEC

-gate Watergate “escândalo” banheiro-gate; Piquet-gate; 
panetone Gate

i- I-pod “pessoal” i-Phone; i-Mac; i-Tablet; 
i-namoro; i-amigo

info- Informática; 
informação

“informática; 
informação”

info-peças; info-lojas; info-
professor

-leaks Wikileaks “vazamento de 
informação”

Amazônia-leaks; Nikiti-
leaks; planalto leaks

-tube Youtube “pelo monitor, 
nainternet”

UFF-tube; IURD-tube; 
piada-tube

wiki- Wikipedia “site colaborativo de” wiki-novela; wiki-aves; 
wiki-flora; wiki-juris

Quadro 1: Splinters não nativos (recortado e adaptado de Gonçalves, 2013, p. 151-152)

Muitos desses splinters sofrem alteração fonológica e/ou mor-
fológica, tornando-se mais próximos da pronúncia e/ou da escrita da 
língua na qual está se inserindo, o que aumenta a sua vernaculidade, a 
sua proximidade com o português, neste caso. Como exemplos menos 
nativizados, por preservarem a grafia e a pronúncia original, temos -gate, 
wiki- e -leaks; em um grau intermediário, já que sofreram alteração grá-
fica, mas não fônica (ou o contrário), temos ciber-e -tube; e, por fim, 
aqueles que são praticamente vernáculos, dadas as modificações fônicas 
e gráficas, como info-,   euro- e  -lândia.

Embora tudo isso pareça normal, uma vez que o empréstimo de 
palavras advindas do inglês é comum, sobretudo nas áreas tecnológicas, 
esses elementos, ao se adjungirem a bases vernáculas, criam esquemas 
de formação de palavras e se conformam aos padrões construcionais 
existentes na língua, como constata Booij (2010). Sendo assim, muitas 
sofrem, como citado no parágrafo anterior, mudanças fonológicas e/ou 
gráficas.
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Além disso, os splinters que se tornam frequentes na língua per-
dem conexão com a palavra fonte e passam a ser compreendidos como 
um morfema. Os elementos tomados de empréstimo do inglês, por 
exemplo, como os aqui apresentados, refletem os usos encontrados na 
língua de origem, mas, também, experimentam sentidos existentes ou 
atualizados em português, uma vez que, como já citado, a cognição é 
socioculturalmente motivada. Para ilustrar essa questão, analisaremos, 
na subseção a seguir, com base em Gonçalves & Almeida (2012) e 
Gonçalves (2019), o splinter cyber- (ou ciber-), por ele ser bastante pro-
dutivo e, principalmente, por ter sido escolhido para o recorte que fize-
mos para a elaboração da nossa proposta prática de aplicação.

1. O formativo Cyber- (ou ciber-)

O splinter cyber- (ou ciber-) é não nativo, aparece na borda es-
querda das formações e assemelha-se a prefixos. Em um grau de na-
tivização, ele é intermediário, uma vez que sofreu alteração gráfica (de 
cyber- para ciber-), mas continua sendo pronunciado da mesma forma. 

Segundo Gonçalves & Almeida (2012, p. 114), ele originou-se 
do encurtamento da palavra ‘cybernetics’, em inglês (do grego ‘kyberneti-
ké’), “nome dado à disciplina científica ‘que estuda os mecanismos de comuni-
cação e de controle nas máquinas e nos seres vivos’ (Houaiss, 2009)”. Devido 
ao avanço tecnológico, o termo passou a fazer referência a elementos 
da internet e da comunicação pelas redes sociais, adjungindo-se a bases 
substantivas na formação de novos substantivos em inglês.

Consolidando-se na língua inglesa, ele passou a compor, também, 
o grupo de formativos que contribuem para a atualização, em português, 
de determinados elementos perante novas tecnologias. Nesse contato com 
a língua portuguesa, dois de seus aspectos logo ganharam destaque: “(a) a 
ampla oscilação ortográfica entre cyber- e ciber- e (b) as diferentes nuances semân-
ticas das formações com bases nativas” (GONÇALVES & ALMEIDA, 2012, 
p. 115). Os mesmos autores, no tocante ao segundo aspecto, explicam:
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Ora, essa ‘nova ordem do real’, que permite a reinterpretação 
da realidade pelos novos filtros culturais, a destacar o avanço 
tecnológico, é o que permitiu a explosão da polissemia da ciber-, 
proporcionando o que Soares da Silva (2006) denomina de ‘pu-
xar o significado para cima’. É claro que numa palavra como 
ciber-ataque (‘ataque feito ao computador por meio de progra-
mas que destroem arquivos’), o item ciber- não tem exatamente 
o mesmo sentido que em ‘ciber-condria’ (‘doença provocada pelo 
uso excessivo do computador’) ou ‘ciber-café’ (‘cafeteria em que 
se pode usar computador por meio de redes sem fio’). No primei-
ro caso, ciber- refere-se ao meio e ao tipo de vírus; no segundo, 
à causa da doença do usuário e, no terceiro, à possibilidade de 
acesso à internet num local determinado (GONÇALVES & 
ALMEIDA, 2012, p. 116, grifos dos autores).

Podemos notar que, embora os significados atualizados não se-
jam sempre o mesmo, todos eles conceptualizam/acionam um sentido 
referente à internet, a computadores, ao que acontece on-line. A fim de 
verificar outras formações criadas com o formativo ciber-, fizemos uma 
breve pesquisa no Google.

Imagem 2: print feito pela autora.
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Fizemos o mesmo com cyber-, porém, os resultados foram de 
encontro ao nosso propósito, o que nos faz levantar a hipótese de que a 
grafia vernacular substituiu, quase que completamente, a grafia original. 
Quanto aos exemplos com ciber-, iremos expô-los, mais criteriosa e dis-
criminadamente, na seção destinada à proposta de aplicação.

Por fim, Bauer (2004) afirma que os splinters são reanalisados, 
muitas vezes, como palavras, outros como afixos e alguns outros como 
elementos de formação de palavras que não parecem ter uma denotação 
específica. No caso de ciber-, a reanálise o transformou, por ora, em um 
afixo (necessariamente, um prefixo).

2. Linguística e criatividade nas aulas de Língua Portuguesa

Em consonância com Franchi (2006), Basso & Pires de Oliveira 
(2012) e Vieira (2017), selecionamos dois aspectos que merecem ser ex-
planados nesta seção: (i) a presença da Linguística nas aulas de Língua 
Portuguesa do Ensino Médio, com o intuito de tratar a língua sob uma 
ótica científica, e (ii) o espaço para a criatividade, com incentivo ao pen-
samento crítico e autônomo dos alunos, como apresentado no capítulo 1.

Tais aspectos dão suporte à nossa visão de que as aulas de por-
tuguês, cunhadas em uma metodologia científica, podem atingir resul-
tados bastante frutíferos, uma vez que os alunos se sentirão inspirados 
a desenvolver pensamento crítico, criativo e sistemático, o que os levará 
a levantar hipóteses e a agir e pensar cientificamente, postura positiva 
para todas as áreas da vida. Tal postura corrobora o proposto por Vieira 
(2017), que afirma que, além dos objetivos já estabelecidos para o ensino 
de língua portuguesa, outros dois podem ser acrescentados: o desenvol-
vimento do raciocínio científico sobre a estrutura gramatical e a obser-
vação do funcionamento social da língua.

Segundo Basso & Pires de Oliveira (2012, p. 15), Feynman de-
fendia o ensino da ciência, principalmente, pelo prazer de saber, pois 
“[...] é justamente a curiosidade a mola propulsora do conhecimento”. Isso o 
fez criticar a memorização, pois, para ele, entender significava mais do 
que decorar informações de outrem; significava, por sua vez, aplicar tal 
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conhecimento a novas situações, relacioná-lo ao mundo que nos cerca. 
Dessa forma, associando essa ótica ao ensino de português, os autores 
acreditam que é preciso levar os alunos a construírem suas gramáticas, e 
não, como costuma ser feito, dar a eles algo pré-construído, engessado, 
findado. Em outras palavras, é sobre levar para a sala de aula a língua 
como um processo, não como um produto.

Assim, mais do que cooperar para a construção das gramáticas 
dos alunos, levar a linguística para a sala de aula é um dos aspectos que 
contribuem para a restauração do “fascínio pela língua que falamos. [...] 
não há nada mais eficiente do que atiçar a curiosidade dos alunos para que eles 
tenham interesse em aprender algo” (BASSO & PIRES DE OLIVEIRA, 
2012, p. 31). Para os autores, muito já foi dito sobre ensinar ou não 
gramática, texto, leitura etc., mas pouco foi falado sobre ensinar o quão 
fascinante, complexa e divertida é a linguagem humana – e isso deve ser 
feito, mesmo que não seja para resolver problemas de leitura e escrita; 
mesmo que seja “apenas” para que os alunos tenham acesso a esse uni-
verso linguístico que vai muito além de regras listadas pelas gramáticas 
normativas, pelos manuais e pelos livros didáticos.

Indo ao encontro de tal perspectiva, Franchi (2006, p. 50-51) 
declara que “[...] a criatividade se manifesta quando o falante ultrapassa 
os limites do ‘codificado’ e manipula o próprio material da linguagem, inves-
tindo-o de significação própria”. Este ponto está diretamente associado à 
nossa proposta com este trabalho, uma vez que, mais do que observar 
os processos de formação de palavras e, estes, classificar e definir, obje-
tivamos colocar os alunos na posição de cientistas da linguagem, que 
coletam e observam dados, formulam hipóteses e pensam na língua em 
uso. Isso porque, também de acordo com Franchi (2006, p. 41), o “ideal 
não é o aluno passivo e recipiente, mas ativo e interferente: o conhecimento 
tem que resultar de um processo de construção conduzido pelo próprio sujeito”.

3. Por uma nova perspectiva para as aulas de morfologia 

As aulas de Língua Portuguesa, amparadas em gramáticas tra-
dicionais e em livros didáticos que se fundamentam no tradicionalis-
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mo, geralmente deixam de lado processos morfológicos como os que 
Gonçalves (2016) chama de processos “marginais” de formação de pala-
vras. Contudo, muitos pesquisadores da área de morfologia, a exemplo 
de Vivas et al. (2015, 2016, 2019) e Carvalho et al. (2017), vêm pensan-
do em maneiras de intervir nesta realidade.

Para Vivas et al. (2019), por exemplo, é importante que os alunos 
tenham acesso a dados antigos e entendam de que forma determinadas 
palavras surgiram e como elas ainda agem em contextos específicos. Franchi 
(2006, p. 80) também se posiciona quando diz que “os estudos gramaticais nas 
escolas operam sobre objetos mortos ou sobre guardados de museus”. Limitar as 
aulas de morfologia a essas formas já cristalizadas (e algumas até em desuso) 
é levar os alunos a acreditar que a língua é estática e os processos morfoló-
gicos não atuam mais na criação de palavras. Por isso, conforme Vivas et al. 
(2019), o professor de língua portuguesa deve associar a morfologia a outras 
áreas da linguagem, como a semântica, a fonologia, a pragmática etc. e, ain-
da, explorá-la no texto, tendo em vista o desenvolvimento das habilidades 
de leitura e produção textual. Logo, conforme Vivas et al. (2015), nas aulas 
de morfologia, os professores devem se atentar para o uso, com foco nas 
mudanças e na observação da criatividade do falante.

Assim, mais do que disponibilizar listas enormes de afixos, é 
pertinente e efetivo que se trabalhe com seus significados no texto e com 
os efeitos de sentido produzidos por eles. Seguindo essa perspectiva, as 
aulas serão científicas e colaborarão para que os alunos percebam que 
eles têm, sim, intuição linguística e que eles são capazes de criar hipóte-
ses a partir do uso, de modo a amadurecer o conhecimento que se tem 
sobre a língua e seu funcionamento. Essa abordagem vai ao encontro 
das competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), sobre compreender a língua como “geradora de sig-
nificação e integradora da organização de mundo e da própria identidade” 
(BRASIL, 2000, p. 95).

Na seção a seguir, apresentamos a nossa proposta de aplicação 
para o Ensino Médio, a fim de contribuir com a área e para que os pro-
fessores que visam a conduzir suas aulas sob um viés sociointeracional 
possam ter materiais à disposição. 
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4. Uma proposta de aplicação prática

Para nós, esta aula pode ser introdutória à temática “formação 
de palavras”, uma vez que, após conseguirmos a atenção dos alunos, 
será mais fácil levá-los à reflexão dos assuntos posteriores, como com-
posição e derivação. 

Concordando com Franchi (2006, p. 40), que afirma que “[…] 
saber é saber de experiência, é representação de experiências, e não mera ma-
nipulação de representações simbólicas transmitidas: experimenta-se aquilo 
que se criou”, nosso ponto de partida será o conhecimento que o aluno já 
possui sobre a sua própria língua, para que ele transporte o seu mundo 
para a sala de aula, a fim de desconstruir a visão de que os processos 
morfológicos ocorriam apenas no passado. 

Além disso, “[...] consideramos que a morfologia não deve ser algo 
que assuste os alunos; pelo contrário, é necessário que eles percebam a sua fun-
ção e consigam ‘manipular’ a morfologia visando à produção de sentidos” 
(VIVAS et al., 2017a, p. 1820). Para isso, eles precisam sentir que aquilo 
que está sendo trabalhado em sala de aula faz parte do seu cotidiano, é 
algo com que eles têm contato por meio da leitura e, também, através da 
sua própria produção. Nossa proposta foi pensada nesse sentido.

Passo a passo da proposta de aplicação

Nossa proposta tem como norte o fato de que os alunos já têm 
conhecimento linguístico para uma aula como esta; então, nosso objetivo é 
mostrar a eles o passo a passo científico, que envolve observar e criar hipóte-
ses e constatações. Para isso, a aula será programada para ter três momentos, 
divididos em atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, con-
forme o sugerido por Franchi (2006) e apoiado por Vieira (2017).

Inicialmente, mesclaremos atividades linguísticas, isto é, “o exer-
cício pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da 
própria linguagem” (FRANCHI, 2006, p. 95) com atividades epilinguís-
ticas, definidas por Franchi (2006, p. 97) como “a prática que opera sobre a 
própria linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos 
modos de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as 
formas linguísticas de novas significações”. 
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Nesta etapa, os alunos serão apresentados a alguns títulos de no-
tícias, disponibilizados a seguir.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2016/07/
mr-robot-por-que-a-serie-sobre-ciberativismo-faz-tanto-sucesso-6904140.html>. 

Acesso em: 18 abr. 2020.

Disponível: <https://ipnews.com.br/cibercrime-cidade-do-interior-de-sp-esta-ha-u-
ma-semana-sem-acesso-a-servicos/>. Acesso em: 18 abr. 2020.

Disponível em: <https://www.estudosnacionais.com/14542/greenwald-snowden-e-as-
sange-entenda-o-papel-dos-ciberativistas-da-subversao-global/>. Acesso em: 18 abr. 
2020.

Disponível em: <https://hypescience.com/%E2%80%9Ccibercondria%E2%80%9D-
-pode-salvar-sua-vida/>. Acesso em: 18 abr. 2020.
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Disponível em: <https://www.coletiva.net/redes-sociais/doutora-em-comunicacao-
-declara-vivemos-na-era-da-cibercultura-,296984.jhtml>. Acesso em: 18 abr. 2020.

Disponível em: <https://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codi-
go=2868&titulo=Literatura_e_interatividade:_os_ciberpoemas>. Acesso em: 18 abr. 2020.

Disponível em: <https://cryptoid.com.br/banco-de-noticias/paris-pede-confianca-e-se-
guranca-no-ciberespaco-fortalecimento-e-avanco da-ciberseguranca/>. Acesso em: 18 abr. 
2020.

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/cyberbullying-o-
-novo-formato-de-uma-velha-questao/>. Acesso em: 18 abr. 2020.

Disponível em: <https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2019061714075549-au-
toridades-do-ira-desmantelam-rede-de-ciberespionagem-dos-eua/>. Acesso em: 18 abr. 2020.
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Disponível em: <https://br.sputniknews.com/mundo/201511092692140-ciberterro-
rismo-infraestruturas-Kaspersky/>. Acesso em: 18 abr. 2020.

Em todos eles, há alguma palavra acompanhada pelo splinter ci-
ber-. Os alunos deverão ler os títulos, observar o significado de cada um 
deles e conversar com os colegas e com a professora. A intenção, aqui, é 
entrar no universo eletrônico sem trazer nomenclaturas gramaticais ou 
tentativas de padronizar as reflexões que surgirem. Dessa forma, será 
possível observar se os alunos alcançaram ou não o valor que ciber- atu-
aliza nas notícias, isto é, o ataque, a espionagem, a literatura, o ativismo 
etc. não são mais do mundo “real”, mas, sim, do virtual. E essa informa-
ção só pode ser alcançada por meio do uso de ciber- em todas as notícias.

No momento seguinte, os alunos serão conduzidos a observar, 
identificar e comentar o uso de ciber- nos títulos das notícias. Eles deve-
rão pensar, por exemplo, nos seguintes questionamentos:

a. O que ciber- significa?
b. Em todos os títulos ele tem o mesmo significado? Explique.
c. Qual posição ele ocupa na palavra? Inicial ou final?
d. Se não houvesse a presença de ciber- nos títulos, o sentido 

das notícias mudaria? De que forma?
e. Faça um teste: escolha três títulos e reescreva-os retirando 

ciber- das palavras. O que aconteceu?
f. Agora, tente reescrever os títulos substituindo ciber- por ou-

tras palavras ou afixos, de modo que a notícia continue se 
referindo a algo que aconteceu no mundo virtual.

g. Junto com seus colegas, tente criar alguns títulos de notícias 
em que o uso de ciber- seja fundamental para o leitor enten-
der que aquele assunto está relacionado ao ambiente virtual.
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Com estas e outras perguntas, os alunos começarão a relacionar 
os processos morfológicos à construção de sentido dos textos, alcan-
çando o nível textual, e também mobilizarão sua visão científica, pois 
precisarão pensar na língua, observar seus detalhes, criar hipóteses etc.

Em seguida, eles deverão pensar em outros splinters associados 
ao mundo virtual (como  i-, e-, wiki- etc.). Nesse momento, faremos 
perguntas relacionadas às motivações para que esses splinters sejam utili-
zados com tanta frequência atualmente e se eles acham que tais splinters 
são novos ou antigos na língua:

h. Por que tantas palavras estão sofrendo interferências de ter-
mos do universo eletrônico? 

i. Você acha que sempre foi assim? Reflita.

Para encerrar, faremos uma atividade metalinguística, com o in-
tuito de organizar os exercícios feitos até então, pois essa atividade diz 
respeito à sistematização gramatical, relevante para o aluno descrever a 
língua e ampliar seu conhecimento linguístico, uma vez que ele poderá 
falar sobre cruzamentos vocabulares, afixos, processos morfológicos sem 
se limitar a termos genéricos como “partes de palavras”; e, mais ainda, 
sem precisar decorar nomenclaturas gramaticais sem compreender a sua 
funcionalidade, o que ela explica na língua e qual a participação de tais 
fenômenos na construção dos sentidos de um texto. Tudo isso porque, 
como “já disse Confúcio, ‘aprender sem pensar é tempo perdido’” (VIVAS et 
al., 2019, p. 143).

Considerações finais

Com este trabalho, (i) descrevemos, brevemente, os splinters, so-
bretudo os não-nativos oriundos do universo eletrônico, como i-,  e-, 
 -gate, wiki-  etc., com ênfase em cyber-(ou ciber-); (ii) defendemos aulas 
de português norteadas por uma metodologia científica e criativa, sem-
pre considerando o conhecimento linguístico que os alunos têm; e (iii) 
sugerimos uma proposta de aplicação de tais pressupostos, a fim de con-
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tribuir para a literatura que gira em torno do fazer docente em turmas 
do Ensino Médio.

Com isso, pautamo-nos no que dizem os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, bem como estamos de acordo com as discussões atuais que 
circundam e amparam as pesquisas acerca dos processos morfológicos 
do português brasileiro contemporâneo.



223

CAPÍTULO 14

O FORMATIVO CHERNO- E A 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NOS 

TEXTOS: UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
AO ENSINO

Caio Mieiro MENDONÇA

Com vistas a dar continuidade às análises de Mendonça (2019), 
os objetivos deste trabalho são investigar as funções textuais que a utili-
zação do formativo cherno- expressa e apresentar uma proposta de apli-
cação das análises realizadas ao ensino de Língua Portuguesa. Buscamos 
aqui demonstrar como o uso do formativo opera para a construção de 
sentidos nos textos. O corpus da pesquisa é composto de textos postados 
na rede social Twitter. A base teórica utilizada no trabalho compõe-se 
de textos de Gonçalves (2013, 2016 e 2019), que usam a morfologia 
não concatenativa para analisar splinters nativos e não nativos de língua 
portuguesa e do trabalho de Souza & Gonçalves (2018), que aborda a 
interface da morfologia com a linguística do texto. No que tange à ela-
boração da proposta didática, a base teórica escolhida é composta pelos 
textos de Vieira (2017), que trata do ensino de Língua Portuguesa, e 
de Ilari & Basso (2006), cuja discussão gira em torno de gramática e 
variação linguística.

1. O formativo cherno- e os splinters

As redes sociais veiculam diariamente novas informações. A 
dinamicidade com que tais informações são produzidas e difundidas 
proporciona que, em curtos espaços de tempo, se tornem populares no-
vas formações lexicais, o que ocorre com a construção de palavras com 
‘cherno’ à esquerda (cherno-), tal como ‘chernodengo’, ‘chernolindo’ e 
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‘chernonós’. A seguir, exemplificamos com uma postagem na rede social 
que comenta as criações com cherno-: 

Figura 1: tweet sobre a produtividade de cherno‑.. 
Disponível em: <https://twitter.com/s_lemarc/status/1157479818163830784>. 
Acesso em 17 de outubro de 2019.

Gonçalves (2019, p. 155) apresenta o termo splinter, que sig-
nifica em inglês “fragmento”, “pedaço”, “lasca”, como designando, na 
literatura morfológica, partes de palavras que recorrem numa borda 
específica de novas formações lexicais, retendo o significado da forma 
original. Gonçalves (2013) defende a tese de que splinters resultam de 
processos não concatenativos, mas se adaptam aos padrões de prefixação 
ou sufixação, por serem formas presas. Tais formativos podem se origi-
nar de palavras-gatilho de base vernácula, como caipi-, que condensa 
a palavra ‘caipirinha’, e -tone, referente à palavra ‘panetone’, e ainda de 
empréstimos lexicais, como nos casos de wiki-, cuja origem é a pala-
vra inglesa Wikipedia, e -tube, oriundo da expressão inglesa YouTube. O 
formativo caipi- é usado para designar bebidas alcoólicas em geral, que 

https://twitter.com/s_lemarc/status/1157479818163830784
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podem ou não fazer referência à bebida caipirinha, como ‘caipifruta’ e 
‘caipisaquê’, ou receitas que remetem à caipirinha, como ‘caipimousse’. 
O splinter -tone é associado a palavras que designam os recheios do pa-
netone, como ‘morangotone’,  e ‘maracujátone’ (GONÇALVES, 2013). 
‘YouTube’ é o nome de um site para postagem de vídeos. A utilização de 
-tube  remete a outros sites em que se publicam vídeos,  por exemplo 
‘festatube’ e ‘UFFtube’ (GONÇALVES, 2016).

Dada a recorrência da sequência cherno- inserida nas margens es-
querdas de palavras, observou-se que o formativo funciona como um splin-
ter não nativo que condensa as informações lexicais da palavra ucraniana 
Chernobyl.

Figura 2: tweet sobre a relação entre cherno‑ e a palavra modificada.
Disponível em: <https://twitter.com/hailmarina/status/1157478295560212480>. 
Acesso em 17 de outubro de 2019.

Tal relação é abordada por Mendonça (2019):

As palavras formadas por cherno- estabelecem uma relação 
metonímica com a palavra “Chernobyl”, que dá nome à cidade 
ucraniana em que ocorreu um acidente em uma usina nuclear, em 
abril de 1986. O fato do aumento considerável da produção de 
palavras formadas por cherno- justifica-se pela popularização 
da série “Chernobyl”, produzida pelo canal de televisão por as-
sinatura HBO e lançada em maio de 2019. (MENDONÇA, 
2019, p. 50)

As relações metonímicas a que o trecho supracitado faz referên-
cia são descritas por Mendonça (2019) como mais ou menos prototípi-
cas em relação às informações que a palavra Chernobyl permite acessar:

Tal metonímia atribui à palavra modificada uma avaliação 
que toma por base os conhecimentos de mundo que o falante 
detém sobre o desastre, por exemplo, toxicidade, radioativi-
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dade, perigo, desastre etc. A avaliação que o falante faz sobre 
o termo modificado, entretanto, pode não ser depreciativa, 
mantendo um vínculo menos explícito com o acidente em si e 
tomando como base características como quebra de expectati-
va, estranheza. (MENDONÇA, 2019.p. 52)

Além das relações mais prototípicas (depreciação e estranheza), 
há também a de surpresa, que se afasta um pouco das primeiras, e a de 
apreciação, como em “Comendo o chernopão que eu gosto”, em que se em-
baçam os conceitos “radioativo”, “tóxico” e “desastre”, criando-se, a partir 
dos conceitos “estranho”, “inesperado” e “inusitado” a metáfora concep-
tual O QUE É ESTRANHO É BOM (MENDONÇA, 2019, p. 53).

Alguns exemplos apresentados em seguida elucidam as três rela-
ções prototípicas que uma mesma palavra modificada por cherno- pode 
expressar sobre o referente, quais sejam: a depreciação, a estranheza e a 
surpresa.  

Figura 3: cherno‑ estabelecendo relação depreciativa. 
Disponível em: <https://twitter.com/bigbadwolfq/status/1177398857321369601>. 
Acesso em 17 de outubro de 2019.
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Figura 4: cherno‑ estabelecendo relação de estranheza.
Disponível em: <https://twitter.com/jeduardoalbino/status/1186400272135921665>. 
Acesso em 28 de novembro de 2019.

Figura 5: cherno‑ estabelecendo relação de surpresa. 
Disponível em: <https://twitter.com/Humkkkbjs____/status/1199509424290828289>. 
Acesso em 28 de novembro de 2019.
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Mais uma característica marcante do formativo é o fato de en-
contrarmos dados em que cherno- se anexa a palavras de diferentes clas-
ses gramaticais. Observe-se a tabela a seguir, em que optamos por não 
apresentar os dados com empréstimos lexicais e com os particípios le-
xicalizados, como se fez em Mendonça (2019), porque, em ambos os 
casos, tais palavras vão se comportar como ou substantivos ou adjetivos:

SUBSTANTIVOS chernodengo, chernotrio, chernonamorado

ADJETIVOS chernobom, chernolindo, chernofodido

PRONOMES chernoeu, chernonós

Quadro 1: classes gramaticais que cherno- seleciona

A partir da análise dos dados, Mendonça (2019) ressalta que

cherno- apresenta um comportamento semelhante ao dos 
prefixos, pois se apresenta na língua como uma forma presa, 
anexa-se à margem esquerda das palavras, as palavras for-
madas com cherno- seguem o padrão DT-DM, e o formativo 
não altera a classe da palavra modificada. (MENDONÇA, 
2019, p.51)

Apesar de a variedade de classes parecer dificultar a descrição do 
formativo, novamente, a criatividade do falante entra em cena para auxiliar 
a interpretação dos dados, visto que a escolha de variadas classes se justifica 
pela demarcação da expressividade do falante (MENDONÇA, 2019, p. 50): 

cherno- parece escolher palavras que têm características no-
minais. Além disso, outro traço comum das palavras escolhidas 
é a possibilidade de serem utilizadas para expressar sentimen-
tos. Os pronomes “eu” e “nós”, por exemplo, são utilizados como 
interjeições em alguns contextos de interação. Ao se analisa-
rem os dados, percebeu-se que são frequentes as demarcações de 
opinião sobre o referente da palavra modificada por cherno-. 
Tal fato demonstra que o uso do formativo manifesta a função 
atitudinal, que “caracteriza-se pela necessidade de o falante 
expressar carga emocional variada a partir do uso de processos 
morfológicos” (GONÇALVES, 2019, p. 127). 
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Outro aspecto que destaca o uso do formativo é a demarcação de 
características extralinguísticas do falante. A função indexical é expressa 
por cherno-, tendo em vista que a escolha pelo formativo sinaliza o perfil 
do usuário:

Gonçalves (2019: 130) destaca também que estruturas linguís-
ticas podem expressar função indexical, ou seja, “permitem que 
seja traçada uma espécie de perfil sociocultural dos usuários”, 
ainda reforça citando que “determinadas estratégias podem fun-
cionar como uma espécie de ‘sistema de sinalização’ revelando o 
perfil sociolinguítico do usuário” (GONÇALVES 2003, p. 87 
apud GONÇALVES, 2019, p. 130). O uso de palavras forma-
das por cherno- demarca o perfil dos usuários, sendo eles identi-
ficados como falantes mais jovens que têm acesso à Internet e às 
redes sociais. (MENDONÇA, 2019, p. 51)

Mendonça (2019, p. 54) conclui ainda que, por estar “circunscrita 
a contextos de interação via redes sociais ou àqueles que permitam diálogo com 
os gêneros produzidos nessas redes, como memes por exemplo”, a utilização de 
cherno- demarca informalidade e aproximação com o interlocutor, sen-
do portanto inadequada a certos contextos de interação que requerem 
formalidade e/ou rebuscamento de vocabulário, para a manutenção de 
determinados contratos comunicativos, pois

as escolhas lexicais do falante/produtor do texto podem evi-
denciar, a depender do contexto, um ‘querer-dizer’ dos envol-
vidos no processo de interação verbal, uma vez que tais refe-
rentes são construídos e reconstruídos no interior do discurso, 
tendo em vista a nossa percepção de mundo, as nossas  crenças 
e nossos ideais comunicativos (SOUZA & GONÇALVES, 
2018, p. 155)

Para que se entendam as funções do uso do splinter não nativo 
cherno- nos textos, devemos ter em mente que a inserção de referentes 
nos textos faz parte da construção de objetos de discurso, em que se 
dá a articulação entre as intenções do autor, a materialização do texto 
e os conhecimentos prévios que detém o leitor, daí se constrói “a in-



230

CARLOS ALEXANDRE VICTORIO GONÇALVES E VÍTOR DE MOURA VIVAS 
MORFOLOGIA & ENSINO: TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

teração autor-texto-leitor” (SOUZA & GONÇALVES, 2018, p. 166).  
A compreensão dos processos envolvidos na construção dos objetos de 
discurso envolve conhecer os conceitos de “referenciação” e “progressão 
referencial”: 

A inserção de referentes classificada como não ancorada ocorre, 
segundo Koch (2004, p. 64), quando um objeto de discurso to-
talmente novo é introduzido no texto, passando, assim, a ocupar 
um locus específico na memória do interlocutor [...] para Koch e 
Elias (2006) a referenciação trata ‘[d]as diversas formas de in-
trodução, no texto, de novas entidades ou referentes’ (p. 123), ao 
passo que a progressão referencial é definida pelas autoras como 
um processo em que ‘tais referentes são retomados mais adiante 
ou servem e base para a introdução de novos referentes’ [...] a 
referenciação constitui uma atividade discursiva, de constante 
construção e reconstrução de objetos de discurso, no interior da 
qual os sujeitos envolvidos na interação verbal fazem suas es-
colhas linguísticas motivadas sempre pela concretização de suas 
propostas de sentido (SOUZA & GONÇALVES, 2018, 
p.166-167).

Além de introduzir um referente no texto, como já abordado, 
o splinter cherno- categoriza o referente, ele “introduz /ativa um refe-
rente na malha textual, criando, dessa forma, um endereço cognitivo para 
esse objeto de discurso na rede conceitual do modelo do texto” (SOUZA & 
GONÇALVES, 2018, p. 167). No processo de categorização ou recate-
gorização que cherno- desempenha é que se demarca a função atitudinal, 
uma vez que a progressão textual pode ocorrer de forma avaliativa “quan-
do o processo de retomada do referente envolve algum tipo de ressignificação 
ou avaliação positiva ou pejorativa por parte do interlocutor” (SOUZA & 
GONÇALVES, 2018, p. 155), o que significa fazer recategorização do 
objeto de discurso. 

2. Sobre o ensino de língua portuguesa 

As aulas de língua portuguesa na Educação Básica concentram 
suas atividades gramaticais na identificação das classes de palavras e das 
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funções sintáticas nos períodos simples e compostos. Quando se fala 
de morfologia, já com uma carga horária restrita, focaliza-se a segmen-
tação de morfemas para a identificação de radicais, marcas flexionais e 
derivacionais. A segmentação morfêmica, entretanto, não dá conta dos 
processos não concatenativos de formação de palavras, como é o caso 
dos cruzamentos vocabulares que dão origem aos splinters. 

As gramáticas tradicionais tangenciam os cruzamentos vocabu-
lares quando citam os processos de formação de palavras por composi-
ção, dando pouca ou nenhuma atenção ao fenômeno. Bechara (2009, p. 
175), por exemplo, define a composição como “criação de uma palavra 
nova composta por meio de duas ou mais outras cujas significação (sic) depen-
de das que encerram as suas componentes”, apenas salienta que a composi-
ção se subdivide em justaposição e aglutinação, além de apresentar, na 
seção destinada à formação de palavras, uma ampla descrição dos casos 
de justaposição, enquanto cita três exemplos de aglutinação. 

Cunha (1994, p. 121-122) define composição como “formar uma 
nova palavra pela união de dois ou mais radicais. A palavra composta represen-
ta sempre uma ideia única e autônoma, não raro dissociada das noções expressas 
pelos seus componentes” e define a diferença entre compostos por justaposi-
ção e aglutinação, dizendo que os compostos podem ter elementos:

a) simplesmente justapostos, conservando cada qual a sua 
integridade:
belas-artes     meio-dia     malmequer
quinta-feira mel-de-anta varapau
b) intimamente unidos, por se ter perdido a ideia da com-
posição, caso em que se subordinam a um único acento 
tônico e sofrem perda de sua integridade silábica:
aguardente (água + ardente)
planalto (plano + alto)
embora (em + boa + hora)
viandante (via + andante)

Tal como Bechara (2009), Cunha (1994) apresenta uma des-
crição ampla dos compostos por justaposição, sem retomar os casos de 
aglutinação, diferenciando-se daquele apenas por perceber a mudança 
de acentuação do produto composto nos casos de aglutinação.
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Tendo em vista a ausência de tratamento pelas gramáticas aos 
processos morfológicos de cruzamento lexical que motivam a constru-
ção dos splinters (GONÇALVES, 2013), é necessário que o professor 
esteja munido de conhecimentos para a descrição dos fenômenos que se 
mostram recorrentes no universo dos alunos, como é o caso das forma-
ções com cherno- nos ambientes que veiculam gêneros digitais.

Para tanto, é necessário que se pensem as funções do ensino de 
gramática, uma vez que: “O ensino de gramática não deve ser visto como 
um fim em si mesmo, mas como um mecanismo para a mobilização de recursos 
úteis à implementação de outras competências, como a interativa e a textual” 
(BRASIL, 2000, p. 78).

Se a formação de palavras com cherno-, como dito anterior-
mente, tem funções textuais-interativas bem demarcadas, torna-se im-
prescindível que se apresentem metodologias de ensino que integrem 
“a reflexão linguística aos outros objetivos escolares, quanto ao plano 
textual e à complexidade da variação linguística” (VIEIRA, 2017, p. 70). 
É necessário, portanto, “focalizar fenômenos linguísticos como: (i) ele-
mentos que permitem a abordagem reflexiva da gramática; (ii) recursos 
expressivos na construção do sentido do texto; e (iii) instâncias de ma-
nifestação de normas/variedades.” (VIEIRA, 2017, p. 71).

Vieira (2017) toma por base os postulados de Franchi (2006) 
sobre o ensino de língua portuguesa. Conforme apresentado no capítulo 
1, o autor defende que as atividades escolares devam envolver processos 
de três naturezas: a linguística, a epilinguística e a metalinguística. 

Vieira, citando Franchi (2006), mostra que a atividade linguísti-
ca “trata-se [...] de produzir e compreender textos [...] Assim sendo, a ativi-
dade linguística visa a ‘tornar operacional e ativo um sistema a que o aluno 
já teve acesso fora da escola, em suas atividades linguísticas comuns’ (p. 98)” 
(VIEIRA, 2017, p. 71-72). A atividade epilinguística“trata-se de levar 
os alunos, desde cedo, a diversificar os recursos expressivos com que fala e es-
creve, a operar sobre sua própria linguagem, praticando a diversidade dos 
fatos gramaticais de sua língua” (VIEIRA, 2017, p. 72). Já a atividade 
metaliguística é “um ‘trabalho inteligente de sistematização gramatical ’ (em 
um quadro intuitivo ou teórico) que permite descrever a linguagem a partir 
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da observação do caráter sistemático das construções, repletas de significação” 
(VIEIRA, 2017, p. 72).

Os eixos de Vieira (2017) e as atividades de Franchi (2006) nem 
sempre poderão ser todos articulados. A variação, por exemplo, é ineren-
te à língua, mas, como a escola privilegia os gêneros textuais que apre-
sentam maior grau de formalidade, numa aula que contenha produção 
textual, se não forem contrastados textos de diferentes gêneros, o eixo da 
variação pode não ser contemplado. 

Tendo em vista que o corpus desta pesquisa constitui-se de textos 
informais, que seguem gêneros digitais, a variação pode ganhar destaque 
na elaboração de exercícios. Ilari & Basso (2006) apresentam as várias 
situações sociais que levam à variação, como diferenças regionais, crono-
lógicas e de escolarização. A variação que mais chama atenção, quando 
se trata de gêneros digitais, é a diamésica, que está associada ao uso de 
diferentes meios e veículos (ILARI & BASSO, 2006, p.185).

Na variação diamésica podemos também enquadrar outro 
importante fator de variação da língua: o gênero discursivo. 
Conforme o gênero a que pertencem, os textos, sejam eles fala-
dos ou escritos, apresentam um vocabulário e uma gramática 
próprios. [...] Perguntemo-nos: como é a língua do discurso 
político?  Como é a língua da burocracia? Como é a língua que 
se escreve nos jornais e nas revistas de informação e entrete-
nimento? Como são escritos os ensaios “científicos” (entre eles, 
as teses e dissertações ligadas aos graus acadêmicos e à carreira 
universitária)? Como se exprimem os usuários do e-mail e 
dos grupos de chat que surgiram depois do advento do com-
putador? Como são apresentadas as informações nas páginas 
da internet? 

Todos esses gêneros, além de ter marcas exteriores próprias e de 
obedecer a convenções interpretativas próprias, fazem tam-
bém um uso muito particular da língua, chegando às vezes 
a desenvolver uma sublíngua exclusiva. A sublíngua de um 
gênero caracteriza-se normalmente não só pela freqüência 
maior de certas palavras, reflexo de uma inevitável concen-
tração em determinados temas, mas pode ser marcada também 
pela freqüência de construções gramaticais que não seriam 
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comuns em outros gêneros.  (ILARI & BASSO, 2006, p. 
185-186)

São, portanto, licenciadas, pela situação comunicativa e o gênero 
discursivo utilizado, algumas variações morfossintáticas, lexicais, esti-
lísticas etc. Na próxima seção, apresentamos uma proposta de exercício 
sobre cherno-, elaborada de acordo com os postulados de Vieira (2017) e 
Franchi (2006), e comentários sobre a articulação dos três eixos propos-
tos por Vieira (2017) na atividade.

3. Proposta de aplicação prática

A partir das leituras apresentadas na seção anterior, buscamos de-
senvolver um exemplo de exercício para a identificação e análise do for-
mativo cherno-. A proposta é voltada para uma turma de primeiro ano do 
Ensino Médio, com duração de dois tempos de aula, e tem como objetivos 
conjugar os três eixos de ensino propostos por Vieira (2017) e articulá-los 
às atividades definidas por Franchi (2006). A seguir, o exercício formulado:

Exercício: os textos a seguir foram extraídos da rede social 
Twitter. Leia-os e responda às questões que os seguem. 

Figura 6: proposta de exercício. 
Disponível em: <https://twitter.com/search?q=chernoprofessor&src=typed_query>.  
Acesso em 17 de outubro de 2019.
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a) Há, nos textos, o uso de palavras formadas pela sequência cher-
no- somada a substantivos. A qual outra palavra cherno- faz re-
ferência?

b) Desfaça as combinações de palavras nos textos e substitua as pa-
lavras formadas com cherno- por expressões que mantenham as 
palavras combinadas.

c) A palavra ‘chernoprofessor’ é utilizada nos três textos com a 
mesma função. Descreva essa função e os possíveis sentidos que 
tal palavra expressa.

d) Além da função que se mantém nos três textos, o terceiro tex-
to ainda faz uso de cherno- com outra intenção. Qual seria ela?

e) De que(quais) outra(s) maneira(s) as mesmas mensagens – em 
relação aos professores e às matérias – poderiam ser transmiti-
das? Dê exemplos.

f ) No terceiro texto, observa-se que não há marcas de plural 
nos substantivos. Levando em consideração o gênero ao qual 
o texto pertence, a ausência de marcas de concordância com-
promete a sua qualidade? Justifique sua resposta. 

g) Se os textos em questão fossem cartas de reclamação envia-
das à direção do colégio, o uso das palavras ‘chernoprofessor’ 
e ‘chernomatéria’ e a ausência de marcas de plural seriam es-
colhas linguísticas adequadas? Justifique sua resposta. 

h) Com base na resposta à questão (g), suponha que você está 
descontente com a postura de seu professor e produza uma 
carta de reclamação destinada à direção do colégio, veiculan-
do, com diferentes recursos linguísticos, as mesmas mensa-
gens dos textos lidos.

A elaboração do exercício visa, em primeiro lugar, a inserir os 
gêneros digitais em sala de aula. Os textos que o Twitter veicula, no 
exercício, não se estruturam da mesma forma. O terceiro, por exemplo, 
apresenta um meme, um texto cuja estrutura se cristaliza veiculando uma 
mensagem de humor. O professor, trazendo esses gêneros para a sala de 
aula, é capaz de trabalhar tanto as convenções dos gêneros do exercício 
quanto de outros gêneros, caso faça comparações.
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A questão (a) propõe ao aluno o exercício de uma atividade epilin-
guística. O objetivo da questão é que se consiga observar que cherno- remete 
à palavra Chernobyl, fazendo com que o aluno realize um processo de reflexão 
sobre a estrutura das palavras complexas analisadas. Dando continuidade à 
reflexão da primeira questão, a pergunta feita em (b) estimula os aprendizes 
a diversificar seus recursos linguísticos, sendo, portanto, epilinguística, numa 
atividade de comparação e também de produção, logo também linguística. 
Ambas as questões trabalham com o eixo da gramática.

Nas questões (c), (d) e (e), o eixo do texto entra em cena, pois 
as questões proporcionam aos alunos refletir sobre os efeitos de sentido 
que a escolha pelo formativo cherno- exerce no texto. As atividades das 
questões envolvem tanto interpretação quanto produção efetiva de tex-
to, sendo linguísticas e epilinguísticas.

As questões (f), (g) e (h), articulam os três eixos de Vieira (2017) 
e as três atividades de Franchi (2006). O eixo gramatical é inserido nas 
questões quando se envolvem os conhecimentos morfossintáticos dos 
aprendizes (atividade metalinguística). Tal eixo é articulado com o tex-
tual ao pedirmos comparações entre diferentes gêneros (atividade epi-
linguística). Isso é feito a fim de levarmos à reflexão sobre a adequação 
ou não adequação do uso das palavras formadas por cherno- e da au-
sência de marcas de concordância a depender do gênero produzido. É 
inserido, com isso, o eixo da variação no exercício. Por fim, o eixo textual 
se faz novamente presente quando solicitamos que os aprendizes produ-
zam textos em um gênero diferente do que aqueles do enunciado. Com 
isso, o exercício termina com uma atividade linguística. 

Considerações finais

A partir da análise dos dados, concluímos que o formativo cher-
no-, como já dito por Mendonça (2019), a) comporta-se na língua por-
tuguesa como um splinter não nativo; b) demarca as funções atitudinal 
e indexical, além de operar para a construção da referenciação; por fim, 
fica evidente que c) a produção de palavras com cherno- está ainda res-
trita a determinados gêneros digitais. 
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Quanto ao ensino, é necessário que o professor de Língua 
Portuguesa tenha em mente estratégias que articulem atividades de re-
flexão e produção diversificadas e fujam à metalinguagem centrada em 
si. Como evidenciam Vivas & Gonçalves no capítulo 1, é de suma im-
portância trazer para o aluno ferramentas que o auxiliem a pensar a sua 
própria gramática, sem que se estabeleçam hierarquias de saberes ou que 
se desprestigiem os conhecimentos prévios que ele trouxer consigo.
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