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I. Bassani (2013)



Contexto

§ Interface entre morfologia e outros componentes da
gramática, em especial entre morfologia derivacional e
estrutura argumental;

§ os morfemas derivacionais verbais podem se revelar
estruturalmente ativos, incidindo sobre a estrutura
morfológica e sintática da palavra, além de contribuir
para o seu significado;

§ Discussão da pertinência de propostas lexicalistas e
sintáticas de formação de palavras.



Questão empírica

§ Quais são/Existem relações entre a presença de
morfemas prefixais (e sufixais), a semântica da raiz e a
estrutura argumental nos verbos do português
brasileiro?



Metodologia

a. Primeira seleção: seleção de todos os verbos iniciados
por a-, e- e in- a partir de base de dados do dicionário
eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (edição
2007); => 5.173 verbos

b. Extração de frequência: os dados foram avaliados
com relação à frequência de uso (Google – páginas
em português, páginas do Brasil); => 1.471 verbos



Metodologia

c. Limpeza manual
a. Seleção dos dados iniciados por a-, ad-, en-, e-, em-, in-, es-, 

ex-;
b. Exclusão dos verbos em que essas sequências sonoras eram 

partes da raiz, ou prefixos de negação no caso de in-, e não 
possíveis prefixos relacionais (ex: amar, alterar, invalidar, 
etc);

c. Exclusão dos adjetivos terminados em –ar (escolar);
d. Exclusão de verbos que, mesmo com frequência maior que 

10.000 ocorrências, nos pareciam estranhos (aquinhoar, 
arregimentar); => 380 verbos



Dados

a. Formações verbais parassintéticas sincronicamente
transparentes e composicionais com os prefixos

a-
a-madur-ec-e-r
a-camp-a-r
a-corrent-a-r
a-grup-a-r
a-pedr-ej-a-r

eN-
e-magr-ec-e-r
en-cest-a-r
en-cer-a-r
em-pilh-a-r
en-venen-a-r

eS-
es-fri-a-r
ex-patri-a-r
es-trip-a-r
es-farel-a-r
es-faqu-e-a-r



Dados

b. Formações verbais originalmente complexas, mas
duvidosas quanto ao seu estatuto derivado
sincronicamente:

atrair (vs. extrair, contrair)
ingressar (vs. regressar)
exalar (vs. inalar)



Proposta de classificação



Transparência e composicionalidade



Transparência e composicionalidade

• Tipo 2.1. Verbos parc. Transparentes com raiz inativa: simples



Transparência e composicionalidade



Transparência e composicionalidade

Tipo 2.2.2. Verbos (possivelmente) analisáveis

a. atrair (vs. extrair, contrair, retrair) VT -i-
b. evadir (vs. invadir) VT -i-
c. exalar (vs. inalar) VT -a-
d. excluir (vs. incluir) VT –i-



Transparência e composicionalidade

• Tipo 2.2.1. Verbos não-analisáveis

a. a) possibilidade de comutação mas;
b. sem b) significado compartilhado da raiz.
• Em rumo à reanálise

Ex: Progredir vs. Regredir, mas agredir

• Crítica a Acquaviva & Panagiotidis (2012): “roots are 
not meaning signs”.



Reanálise

• os fatores que levam à reanálise são o apagamento de
traços semânticos do afixo ou da raiz que, por sua vez,
leva à incorporação do que eram dois elementos
estruturais (um núcleo prefixal e uma raiz) em uma
única raiz reanalisada;

• No produto resultante desse processo, podemos
recuperar traços semânticos do núcleo funcional
prefixal (engolir), ou pode haver uma completa
ressignificação (afetar).



Transparência e composicionalidade



Transparência e composicionalidade

Comportamento dentre os dados transparentes e
composicionais:
a. derivação composicional com significado “primário” da raiz:

avermelhar, empilhar, apimentar;
b. derivação composicional com significado: “secundário” ou

derivado da raiz: empedrar, encabeçar;
c. derivação não composicional (ou reanálise total):

encavalar, esborrachar.
d. derivação verdadeiramente denominal ou deadjetival:

abrasileirar, enfileirar, embelezar



Transparência e composicionalidade



Transparência e composicionalidade



Dados

a. Formações verbais parassintéticas sincronicamente
transparentes e composicionais com os prefixos

a-
a-madur-ec-e-r
a-camp-a-r
a-corrent-a-r
a-grup-a-r
a-pedr-ej-a-r

eN-
e-magr-ec-e-r
en-cest-a-r
en-cer-a-r
em-pilh-a-r
en-venen-a-r

eS-
es-fri-a-r
ex-patri-a-r
es-trip-a-r
es-farel-a-r
es-faqu-e-a-r



Descrições



Decomposição do evento

a. Revisão e discussão crítica da literatura:



Morfologia Distribuída

a. Um componente gerativo

a. Léxico distribuído em três listas estáticas
Lista 1: raízes e traços morfossintáticos
Lista 2: material fonológico (Itens de Vocabulário)
Lista 3: Enciclopédia

a. Inserção tardia
b. Subespecificação (>competição)



Morfologia Distribuída

	



Proposta de análise

a. Tais verbos apresentam evidencia morfológica em
favor de uma análise sintática decomposicional do
evento, em que os prefixos são a realização
fonológica de um núcleo misto (com propriedades
funcionais e lexicais) não cíclico (que rotulamos R) e
os sufixos são a realização do núcleo categorizador
verbal cíclico (v);

b. A escolha dos alomorfes prefixais e sufixais (itens de
vocabulário) é baseada em restrições de localidade e
linearidade (com a raiz) (Embick, 2010).



Proposta de análise

achievements 
accomplishments

atividades



Testes

• Verbos com Raiz no complemento de v: acarretamento de
resultado; alternâncias (eventos complexos); modificação
por quase (ambiguidade).

a. O balde ficou cheio.
b. A chuva/O João encheu o balde/ O balde encheu.
c. O João quase encheu o balde. = 2 int.

d. O cachorro foi/ #ficou acariciado.
e. O dono acariciou o cachorro/ *O cachorro acariciou.
f. O dono quase acariciou o cachorro. = 1 int.



Proposta de análise



Evidências

1. obrigatoriedade de argumento interno:

a. a. O tanque esvaziou. 
b. b. Eu esvaziei o tanque.
c. c.* Eu esvaziei.

a. a. Ele acorrentou o suspeito. 
b. b.* O suspeito acorrentou.
c. c. *Ele acorrentou.

✓ verbos inacusativos
✓ verbos de alternância
✓ verbos transitivos

verbos inergativos



Evidências

a. *Vazio a caixa.
b. *Vaziar a caixa
c. Esvaziar a caixa.
d. A caixa está vazia.

a. *Garrafa o vinho.
b. *Garrafar o vinho.
c. Engarrafar o vinho.
d. Colocar o vinho em 

garrafa.

2. Impossibilidade de a raiz (mesmo predicadora) tomar
argumentos.



Evidências

3. são prefixos internos em oposição a prefixos externos
modificadores de eventos:

a. Re[engavetar], Re[abastecer], Re[esquentar]
b. Des[engavetar], Des[empilhar]
c. Super[aquecer], Super[embelezar]



Evidências

4. Há restrições fonológicas para anexação dos prefixos a uma 
raiz ou base:

• inicia-se por C: Prefixação e Sufixação disponíveis
Vermelho> Avermelhar, Cabeça >Encabeçar, Branco > 
Embranquecer e Esbranquiçar. 

• Inicia-se por V: Somente sufixação disponível (com sufixo 
realizado ou não)
Eterno > Eternizar, Ironia > Ironizar, Economia > Economizar, 
Urina > Urinar, Abraço > Abraçar.



Evidências

5. Há processos fonológicos que se aplicam entre o 
prefixo eN- e raízes/bases iniciadas por consoante nasal:

a. /n/ ® [m] / __ [+ bilabial, - nasal]
(empacotar, empobrecer)

b. /n/ ® Æ / __ [+ nasal]
(emadeirar, enegrecer)



Evidências

6. Limitação (prefixos e sufixos) a contextos verbais: 
verbos, nominalizações (de)verbais e particípios adjetivais.

a. [Aproveitamento]n de estudos.
b. [*Aproveito]n de estudos

a. Pão [esquentado]a
b. Pão [quente]a
c. Pão [*esquente]a



Evidências

7. Relações de dependência entre sufixos verbais e nominais,
mas não entre prefixos e sufixos:

• -iz- <-> -ção
internacionalização; africanização; amortização;

• -ec-/-ej- <-> -mento
apedrejamento, envelhecimento,  empobrecimento;

• -iz-, -e-, -ej- <-> VT 1ª. conjugação:
amortizar, esverdear, apedrejar

• -ec- <-> VT 2ª. conjugação:
amanhecer, emagrecer.



Hipótese teórica



Hipótese: maior tempo de processamento
para estruturas mais complexas.

II. Decisão Lexical



Design

a. Variáveis independentes: 

• Tipo de verbo:

1. C1: prefixo/raiz inativa
2. C2: prefixo/raiz ativa não analisável
3. C3: prefixo/raiz ativa analisável
4. C4: prefixo/raiz composicional (verbos de mudança

de estado)



Design

b. Variáveis dependentes:

1. tempo de leitura; 
2. índice de acerto (acuidade das respostas).



Design

c.  Seleção dos dos estímulos:

a. Dados oriundos de Bassani (2013)
b. recontagem (em 26/02/2020) da frequência de aparições no

google a partir da contagem feita em 2010;
c. seleção total de 47 estímulos, sendo a meta selecionar 12

estímulos mais frequentes em cada condição, divididos em 4
verbos com cada um dos 3 prefixos estudados (a-, eN- e eS-).

d. seleção preferencial de palavras com 3 sílabas até que se
atingisse os 4 verbos mais frequentes com cada prefixo em
cada uma das condições;

e. Seleção de 48 distratores.



Design

a. Antes da pandemia:

• 117 sujeitos (alunos do curso de letras)
• PsychoPy 3.0.6.
• Aplicação no LabLinC

• Agora: PsytoolKit
• Aplicação remota



indaia.bassani@unifesp.br
www.lablincunifesp.com

Obrigada!


