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VAZIOS MORFOLÓGICOS 1 

0. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Sabe-se que o que não se conhece não existe, e também se sabe que nem tudo o que existe 
se vê. O propósito deste trabalho é dar a conhecer o que não se vê nas estruturas 
morfológicas, e tentar provar que a sua existência não é uma questão de dogma. 
A assunção de que a estrutura morfológica de todas as palavras do Português é constante e 
uniforme depara com diversas questões, como aquela que é sugerida pela existência de uma 
distinção entre palavras variáveis e invariáveis, ou uma outra que surge do confronto do 
princípio de ramificação binária com estruturas que, pelo menos aparentemente, o contra-
exemplificam (cf. Villalva 1994). A questão que aqui será tratada é uma terceira, e tem a ver 
com a existência de palavras que não preenchem todas as posições que a estrutura 
morfológica canónica consagra, consistindo em procurar demonstrar que há vazios 
morfológicos de distinta natureza, requerendo, pois, distintos tratamentos. 
 
 
1. A ESTRUTURA MORFOLÓGICA CANÓNICA 

Assuma-se, então, que as palavras são estruturas caracterizáveis como projecções de um 
radical por especificação morfológica, realizada por um constituinte temático2, e 
especificação morfo-sintáctica, realizada pela flexão morfológica, sendo ambas 
condicionadas pela categoria sintáctica do radical (cf. Villalva 1994, 2000): 
 

palavra 

flexão 
morfológica 

tema 

(1)  
 
 
 

radical constituinte  
temático 

 
 
 
Este condicionamento categorial é estabelecido com base na assunção de que às unidades 
lexicais está associada uma ‘assinatura categorial’ (cf. Lieber 1989), formada por traços 
categoriais (e.g. [±n] e [±v]) e pelos traços que codificam as propriedades sintacticamente 
relevantes3 para cada categoria de palavras, que são aquelas que intervêm em processos de 
concordância ou regência. A escolha dos traços [±feminino], [±plural], [αtma] e [βpn] é 
apresentada e defendida em Villalva (1994, 2000). Neste quadro, a assinatura categorial de 
adjectivos, nomes e verbos, no Português, será constituída pelo seguinte conjunto de 
traços: 
 
                                                 
1 Comunicação apresentada ao 1º Congresso Internacional da Língua Portuguesa (Florianópolis, 3-5 
Novembro 2004).  
2 Procurando ir ao encontro da tradição no que diz respeito à nomenclatura gramatical portuguesa, 
distingue-se a realização do constituinte temático dos verbos por uma vogal temática (vt) da dos 
nomes e adjectivos por um índice temático (it). 
3 Entenda-se por propriedades sintacticamente relevantes aquelas que participam ou desencadeiam 
em fenómenos de concordância. 



Alina Villalva  2 

 
(2) +n, +v +n, -v -n, +v 
 ± feminino ± feminino α tma 
 ± plural ± plural β pn 
 
A conjugação destes dois princípios de análise morfológica permite obter representações 
como as seguintes: 
 
(3) 

[α tma] 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 lev  e            s 

fm 

it  

t[+n, +v] 
± feminino 

± plural 

r[+ n, + v] 
± feminino 

± plural 

[nº] 

+ n, + v 
± feminino 

+ plural 

+n, -v 
+ feminino 

+ plural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esfer a          s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cant a  va mos 

vt 

fm 

[- n, + v] 
α tma 
β pn 

t[- n, + v] 
α tma 
β pn 

r[+ n, + v] 
α tma 
β pn 

[β pn] 

it  
[nº] 

fm  

r[+ n, + v] 
+ feminino 

± plural 

t[+n, -v] 
+ feminino 

± plural 

 
 
 



Alina Villalva  3 

2. POSIÇÕES VAZIAS 

Sucede, por vezes, que alguma ou algumas destas posições da estrutura morfológica 
canónica não estão preenchidas. Na verdade, qualquer uma delas pode estar vazia. Vejamos 
cada um dos casos, começando pelo constituinte temático (cf. 2.1), passando em seguida à 
flexão (cf. 2.2) e, por último, ao radical (cf. 2.3). 
 

2.1 CONSTITUINTE TEMÁTICO VAZIO 

Há diversos tipos de palavras em que o constituinte temático não ocorre. Vejamos os 
seguintes exemplos: 
 
(4) a. cantar  cantemos 
 b. amor  amores 
 c. café  cafés 
 
Apesar de se tratar de três casos em que o constituinte temático não está presente, trata-se 
de três casos diferentes. Quanto ao primeiro (cf. 4a), recorde-se que diversas análises da 
fonologia das formas verbais (e.g. Mateus e Andrade 2000: 75) defendem que a vogal 
temática é suprimida nos casos em que o sufixo de flexão à sua direita começa por vogal. É 
pois plausível admitir que, na estrutura morfológica destas formas, a vt está presente: 
 
(5) [[[cant]rv [a]]tv [[e] tma [mos]pn]fm ]v = [[[cant]rv [ ]vt ]tv [[e]tma [mos]pn ]fm ]v = [�’�emu] 

  [[[beb]rv [e]]tv [[o]tma+pn]fm ]v = [[[beb]rv [ ]]tv [[o]tma+pn]fm ]v = [’���u] 
 

O vazio morfológico que ocorre na posição da vt é, pois, desencadeado pela intervenção de 
um processo morfofonológico, que, por dissimilação, contorna a ocorrência de um hiato. 
Quanto às formas nominais e adjectivais (cf. 4b e 4c), é necessário distinguir duas situações, 
mas convém, antes de mais, abrir um breve parêntesis sobre as classes morfológicas 
nominais e adjectivais no Português. Como é sabido, a generalidade dos nomes e adjectivos 
do Português terminam em vogal átona, tipicamente –o, se o valor de género é masculino, e 
–a, se o valor de género é feminino: 
 
(6) -o masculino  livro 
 -a feminino  revista 
 
Esta relação entre a forma de palavra e o género está, no entanto, longe de dar conta da 
totalidade dos casos. Para além das palavras terminadas em –o, mas que têm género 
feminino, e das palavras terminadas em –a, mas que têm género feminino (cf. 7a), restam 
todas as palavras que, no singular, terminam graficamente em –e (cf. 7b), em consoante (cf. 
7c) ou em qualquer outra vogal acentuada (cf. 7d), podendo, em qualquer dos casos, ter 
qualquer valor de género: 
 
(7) a. -o feminino  tribo 
  -a masculino  mapa 

 b. -e masculino  dente 
  -e feminino  sede 
 c. C# masculino  ar, papel, gás, rapaz 
  C# feminino  cor, cal, rês, vez 
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´V#  ´~V# ´VG#  ´~VG# 
M F  M F 

 
M F  M F 

rajá 
café 
mercê 
bisturi 
shampô 
pó 
baú 

  farolim 
baton 
atum 

manhã  calhau 
troféu 
museu 
boi 
herói 

  armazém mão 

´V(X)V#  ´V(X) ~V# ´V(X)~VG# 
M F  M F M F 

 

táxi   fórum  

  

pagem 
órgão 

miragem 
bênção 

 
A primeira questão que se coloca é a de saber se toda esta diversidade é linguisticamente 
relevante ou não. Em grande medida não é, trata-se de um vestígio da arquitectura do 
sistema latino de declinações, tornado obsoleto pela perda de flexão casual. Mas há uma 
série de casos em que distinções deste tipo são necessárias. Assim, e em abono de uma 
resposta afirmativa, devem considerar-se os seguintes argumentos: 
 

(i) A distinção entre palavras que, no singular, terminam em consoante e 
palavras terminadas em –e é particularmente difícil de estabelecer no caso dos 
radicais terminados em vibrante: 
 
(8) ar, ares  ‘mistura gasosa que envolve a terra’ 
 are, ares  ‘unidade de medida agrária’ 
 
A variação fonética que possa existir é imperceptível e insignificante, e a variação 
gráfica é meramente convencional. Se, no entanto, se tomarem em consideração 
dados de dialectos do Português não-europeu, facilmente se constata que a 
distinção entre estes dois tipos de palavras existe e que, provavelmente, ela foi 
neutralizada no Português Europeu. Note-se, a propósito, a realização fonética de 
palavras como cor e gare no Português do Brasil: a vibrante do final do radical é 
realizada como uma aspirada no primeiro caso, mas não no segundo, sendo, neste 
caso, a vogal átona final elevada. 
 
(ii) Os nomes cujo radical termina em [l] formam o plural de duas maneiras 
distintas: os de tema em –e seguem o modelo canónico que recorre à adjunção do 
sufixo de flexão em número (i.e. –s): 
 
(9) pele, peles 
 
Nos restantes casos, a adjunção do sufixo de flexão é acompanhada por alterações 
de natureza fonológica que culminam no desaparecimento do [l] do final do radical 
ou na sua semivocalização: 
 
(10) papel, papéis 
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É de notar que a forma isenta de alterações morfo-fonológicas é característica de 
uma longa fase da gramática das crianças, o que mostra a identidade fonética destes 
dois tipos de radical no singular (cf. pele vs. papel) e indicia que a distinção é 
lexicalmente estabelecida a partir de uma idiossincrasia diacrónica da formação do 
plural, que se vai debatendo com factores de perturbação como o que é causado 
pelo plural de formas como mal (i.e. males). 
 
(iii) Os nomes cujo radical termina em [�], que graficamente pode ser 
representado por <s> ou por <z>, comportam-se de modo uniforme no plural, 
mas distribuem-se por dois grupos distintos no singular: nos nomes de tema em –e, 
a consoante final não sofre qualquer alteração fonológica; nos restantes casos, a 
fricativa do final do radical palataliza do modo habitual em contexto de final de 
palavra: 
 
(11) rês [‘e]  reses 
 pose [‘pz] poses 
 vez [‘ve]  vezes 
 gaze [‘az] gazes 

 
(iv) O tipo de nomes identificado em (7d), que seria claramente residual no 
Português não fosse o caso de integrar os nomes terminados em ditongo nasal, 
caracteriza-se pela inexistência de índice temático, o que está na origem do sua 
designação como nomes atemáticos (╤). São duas as características morfológicas 
desta classe de nomes: a formação do plural4 processa-se por adjunção do sufixo 
directamente à forma do radical: 
 
(12) café(s) 
 manhã(s) 
 museu(s) 
 armazém(s) 
 táxi(s) 
 fórum(s) 
 miragem(ns) 
 
Por outro lado, quando se pretende formar um avaliativo (por sufixação), só os 
sufixos z-avaliativos podem ocorrer: 
 
(13) cafezinho vs. *cafeinho 
 manhãzinha vs. *manhãinha 
 
(iv) Diversos sufixos derivacionais assumem formas distintas quando associados 
a palavras do tipo exemplificado em (7d)5: 
 

 (14) -al laranjal 

                                                 
4 Sobre a formação do plural dos nomes terminados em –ão, veja-se Mateus e Andrade (2000: 72-
73). 
5 Formas como manguezal, cacaueiro, cafeeiro ou cajueiro são resultantes da perturbação desta 
distribuição alomórfica. 
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  -zal abacaxizal, bambuzal, mirimzal,  
  -ada colherada; laranjada 
  -zada mãozada, pazada; bacalhauzada, chazada 
  -eiro castanheiro 
  -zeiro  cafezeiro, caquizeiro, cupimzeiro 
 
Fica, assim, estabelecida a necessidade de considerar duas classes nominais cujo 
constituinte temático é preenchido por um vazio morfológico, dado tratar-se de vazios 
morfológicos diferentes: 

b1. o it ∅ é foneticamente realizado por um [] no plural e não tem realização 
fonética no singular: 

 [[[amor]rn [∅]]tn [s]]n = [’mor] 
 [[[amor]rn [∅]]tn [ ]]n = [’mor] 

b2. nas palavras atemáticas, a posição do it está vazia, tanto no singular, quanto 
no plural: 

 [[[café]rn [ ]]tn [ ]]n = [k’f] 
 [[[café]rn [ ]]tn [s]]n = [k’f] 
 

 
2.2 FLEXÃO VAZIA 

No quadro de análise acima apresentado, a flexão nominal especifica o valor de número 
(i.e. nº) dos nomes e adjectivos e a flexão verbal especifica o valor de um complexo de 
traços para as categorias de tempo, modo e aspecto (i.e. tma) e, no caso das formas 
pessoais, também especifica o valor dos traços relativos às categorias de pessoa e número 
(i.e. pn). 
Nas formas nominais e adjectivais, a flexão (nº) é realizada pelo contraste entre a presença 
de um sufixo, no plural, e a ausência de qualquer informação, no singular: 
 
(15) [[[esfer]radical nominal [a]]tema nominal [s]nº]nome 
 [[[esfer]radical nominal [a]]tema nominal [  ]nº]nome 
 
O que se verifica, neste caso, é que a ausência de informação é interpretada como uma 
ocorrência do valor ‘default’ para a categoria em questão, identificando, assim, a forma do 
singular como forma não-marcada na categoria de número. 
Note-se que em formas como convés ou caracoizinhos é plausível admitir que o sufixo de 
flexão em número não está presente – nestes casos, trata-se de um vazio desencadeado por 
um processo morfofonológico de assimilação: 
 
(16) [[[convés]rn [ ]]tn [[s]nº ]fm ]n = [[[convés]rn [ ]]tn [[ ]nº ]fm ]n = [��’�] 
 [[[[caracol]rv [∅]]tv [[s] nº ]fm ]n  [[[zinh]suf [o]]tv [[s]nº ]fm ]n ] =  
 [[[[caracol]rv [∅]]tv [[ ]nº ]fm ]n  [[[zinh]suf [o]]tv [[s]nº ]fm ]n ] = [kr’kj’ziu] 
 
Quanto às formas verbais, é necessário distinguir três situações: 

(i) a não-ocorrência de sufixo de pn é própria das chamadas formas nominais 
do verbo (cf. 17a), que flexionam apenas em tma, sendo defectivas em pn; 
(ii) a ocorrência de um único sufixo com informação de tma e pn, como sucede 
no caso do perfeito do indicativo, é o resultado de uma amálgama historicamente 
motivada e que, consequentemente, está lexicalizada (cf. 17b);  
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(iii) nos casos em que se verifica a ausência do sufixo de tma, a ausência do 
sufixo de pn, ou a ausência simultânea dos dois sufixos de flexão verbal, a situação 
que se obtém aproxima-se da situação da flexão nominal em número. Com efeito, a 
ausência de sufixo de tma é a marca específica do presente do indicativo (cf. 17c); a 
ausência de sufixo de pn é a marca específica das primeira6 e terceira pessoas do 
singular, realizadas por uma única forma ambígua quanto à pessoa; a ausência de 
sufixo de tma e pn é a marca específica da terceira pessoa do singular do presente 
do indicativo, que, assim, ganha o estatuto de forma não-marcada no paradigma da 
flexão verbal.  

 
(17) a. infinitivo: cantar 
  gerúndio: cantando 
  particípio: cantado 
 b. [[[cant]rv [a ]]tv [[ste]tma+pn]flex]v: cantaste 
 c. [[[cant]rv [a ]]tv [[ ]tma [mos]pn]flex]v: cantamos 
  [[[cant]rv [a ]]tv [[sse]tma [ ]pn]flex]v: cantasse 
  [[[cant]rv [a ]]tv [[ ]tma [ ]pn]flex]v: canta 
 
2.3 RADICAL VAZIO 

O último caso em análise, no domínio da estrutura morfológica canónica, diz respeito às 
palavras em que o radical não tem realização fonética. Estes são casos mais raros, de análise 
mais complexa, e frequentemente geradores de situações anómalas. 
O primeiro diz respeito aos determinantes definidos: trata-se de estruturas de natureza 
nominal, mas semanticamente pobres e desprovidas de lexema: 
 
(18) [[[ ][+n] [o/a]it ]t[+n] [  /s]nº][+n] = o, a, os, as 
 
Talvez por esta razão ocorram como especificadores sintácticos e como especificadores 
morfológicos e morfo-sintácticos – no primeiro caso cliticizam ao nome à sua direita (e.g. 
as cores), no segundo afixam-se ao radical à sua esquerda (e.g. cordas). 
O segundo caso diz respeito ao verbo ir. Nas formas não-supletivas, este verbo é 
constituído por uma vogal temática e, eventualmente, por sufixos de flexão. É o que se 
verifica no paradigma do imperfeito do indicativo:  
 
(19) v=ir 
 
 tv tma e pn (imperfeito do indicativo) 
  
 rv vt 
   
  i ia   = ía 
  i ia s  = ías 
  i ia mos  = íamos 
  i ia is  = íeis 
  i ia m  = iam 
                                                 
6 Excepto nos casos em que uma especificação positiva se sobrepõe à especificação por ‘default’, 
como se verifica nos casos da primeira pessoa do presente (cf. canto) e do pretérito perfeito (cf. 
cantei) do indicativo. Note-se, porém, que não é raro encontrar em falantes não-nativos do 
Português ocorrências destas formas com uma realização idêntica à da terceira pessoa do singular 
(cf. eu canta muito bem, eu cantou muito bem). 
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E também em algumas das formas do presente do indicativo, ainda que nem todas sejam 
aceites pela norma do Português: 
 
(20) v=ir  
 
 tv tma e pn (presente do indicativo) 
  
 rv vt 
   
  i s   = *is  vais 
  i mos   = *imos  vamos 
  i des   =  ides 
 
Também se registam ocorrências de formas agramaticais deste tipo na flexão do imperfeito 
do conjuntivo, particularmente frequentes no decorrer do processo de aquisição de 
linguagem, a partir do momento em que a construção sintáctica relevante fica disponível: 
 
(21) v=ir 
 
 tv tma e pn (imperfeito do conjuntivo) 
  
 rv vt 
   

i sse    = *isse   fosse 
i sse s   = *isses   fosses 
i sse mos   = *issemos  fossemos 
i sse m   = *issem  fossem 

 
Note-se que é a este verbo que a formação perifrástica do futuro recorre, num processo de 
gramaticalização lento, mas progressivo (cf. Oliveira 2004), caso tão mais curioso quanto a 
forma analítica do futuro é ela própria resultante de um processo de gramaticalização a 
partir da construção perifrástica com haver: 
 
(22) Vou comprar este livro. 
 Comprarei este livro. 
 Hei-de comprar este livro. 
 
 
3.  VAZIOS MORFOLÓGICOS EM ESTRUTURAS COMPLEXAS 

Mais do que trabalho acabado, serve esta parte para dar conta de casos de estruturas 
complexas que poderão integrar vazios morfológicos. A estrutura morfológica das palavras 
complexas corresponde a uma expansão da estrutura morfológica canónica, que consiste na 
ramificação do núcleo: 
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 palavra 
(23) 
 
 
 
 
 
            ...                     ... 

flexão 
morfológica 

tema 

radical constituinte  
temático 

 
(24) derivação: [[[[esfer]rn [ic]sufixo adjectivalização]radj [o]]tadj [ ]]adj 
  [[[[esfer]rn [ic]sufixo adjectivalização]radj [idad]sufixo nominalização]rn [e]]tn [ ]]n 
 modificação: [[[[esfer]rn [inh]sufixo modificador]rn [a]]tn [ ]]n 
  [[[des]prefixo modificador [amor]rn []]tn ]tn [s]]n 
 composição morfológica: [[[esfer]r [i]vl [form]r ]radj [e]]tadj [ ]]adj 
 
A hipótese que quero aqui colocar é a de que as estruturas parassintéticas em que o sufixo 
de verbalização não está presente (cf. 25a), contrastando com aquelas em que esse sufixo 
está presente (cf. 25b), integram um vazio morfológico: 
 
(25) a. a joelh [  ] a r 
  en rug [  ] a r 
  des tron [  ] a r 
 
 b. a pedr ej a r 
  en lam e a r 
  des rat iz a r 
 
Esta poderá ser a condição que legitima a conversão dos radicais nominais em radicais 
verbais, isentando os prefixos de qualquer responsabilidade nesse processo de 
recategorização. 
 
4. TIPOLOGIA DE VAZIOS MORFOLÓGICOS 

Os diversos casos de constituintes morfológicos que não têm realização fonética acima 
expostos mostram a necessidade de estabelecer uma tipologia de vazios morfológicos, dado 
que nem todos têm a mesma origem, nem todos se comportam do mesmo modo, e nem 
todos têm as mesmas consequências. 
Assim, é necessário distinguir: 

• casos em que um constituinte morfológico não é foneticamente realizado, por 
intervenção de um processo morfo-fonológico de assimilação: é o que se verifica 
com a vogal temática que precede sufixos de flexão começados por vogal; 

• casos em que um constituinte morfológico é realizado por um segmento que não 
tem existência fonológica, e sim apenas fonética: é o caso do it ∅: a realização 
fonética do plural cria um contexto fonético propício à sua realização como []; a 
realização fonética do singular não o exige; 

• casos em que nenhuma unidade lexical pode ocupar uma posição da estrutura 
morfológica e nenhum processo morfo-fonológico preenche esse vazio, mas essa 
ausência é semanticamente interpretável: um tema nominal especificado pela 
ausência de sufixo de nº é um nome singular (e.g. esfera) um tema verbal 
especificado pela ausência de sufixos de tma e pn é uma forma verbal de 3ª pessoa-
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singular do presente do indicativo (e.g. canta); um especificador morfo-sintáctico de 
tma (associado ou não a um especificador de pn) junto de um radical vazio é uma 
forma do pretérito imperfeito do indicativo do verbo ir. 

 
A consideração de vazios morfológicos em estruturas morfológicas complexas, como a 
exemplificada a propósito das construções parassintéticas, poderá justificar uma revisão da 
tipologia aqui proposta. 
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