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RESUMO 
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DERIVAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A SUFIXAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
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Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

  

 

Nesta tese, investiga-se como ocorre o processamento e a representação lexical de 

palavras morfologicamente complexas no Português Brasileiro e, mais especificamente, o grau 

de analisabilidade sincrônica das formas derivadas por sufixação. Nos Modelos Baseados no 

Uso, parte-se da hipótese de que há uma relação entre cognição e uso, de maneira que o uso 

afeta o conhecimento linguístico abstrato e vice-versa. Portanto, postula-se que a frequência de 

ocorrência e de tipo têm impacto no processamento e na representação dos itens lexicais 

etimologicamente complexos armazenados na mente dos falantes. Vários estudos mostram que 

os efeitos da frequência da base ou raiz e da palavra inteira desempenham um papel importante 

no processamento morfológico. Assim, alguns estudos apontam que as palavras complexas de 

alta frequência estão mais propensas a serem segmentadas em subpartes enquanto as palavras 

de baixa frequência apresentam uma tendência maior para serem recuperadas inteiras no léxico 

mental. Por exemplo, Burani e Caramazza (1987) encontraram evidências de efeitos de 

frequência de ocorrência e de tipo no italiano. Em estudo mais recente, Burani e Thornton 

(2003) constataram que as palavras derivadas de raízes frequentes foram ativadas mais 

velozmente e com uma taxa de erros menor do que as formas derivadas de raízes infrequentes 

na língua italiana. Na língua inglesa, a hipótese da frequência relativa, proposta por Hay (2001, 

2003), prevê que uma palavra complexa para ser decomposta ou recuperada integralmente da 



 

memória depende da razão entre a frequência da base e da palavra derivada. Neste caso, as 

palavras morfologicamente complexas podem ser acessadas por duas vias (rota direta e rota 

decomposicional) que atuam em paralelo e competem entre si, afetando o grau de 

analisabilidade do item lexical. Nesta pesquisa, a frequência de tipo dos sufixos foi aferida na 

base de dados do projeto Avaliação Sonora do Português Atual (ASPA/UFMG), sendo 

selecionados os morfemas derivacionais: (a) –dor, -eiro, -oso, -mento, -ista e –idade, de alta 

frequência de tipo; (b) e, –ete, -ância, -ência, -ato, -ela e –tico, de baixa frequência de tipo. Para 

extrair a frequência relativa entre base e palavra derivada, utilizou-se o banco de dados de 

escrita do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC/SÃO CARLOS) e a 

base de dados de fala espontânea do C-Oral Brasil (UFMG). Esse levantamento permitiu-nos 

compor as listas de palavras complexas para os quatro testes experimentais presentes neste 

estudo: um teste de relacionamento morfológico; um teste de relacionamento semântico entre 

base e palavra derivada; um teste para medir o efeito da frequência de tipo dos sufixos 

derivacionais; e, um teste de decisão lexical. Os experimentos foram formulados para aferir os 

processos envolvidos na representação de palavras morfologicamente complexas e, mais 

especificamente, avaliar o papel da frequência relativa na analisabilidade de formas derivadas 

bem como o efeito da frequência de tipo no processamento dos estímulos empregados nos testes 

experimentais. Os resultados revelaram que a frequência de tipo, a frequência relativa e a 

relação semântica entre base e derivado afetaram a velocidade de processamento e o modo 

como as palavras derivadas por sufixação estão representadas na mente dos falantes. Dada a 

granularidade da estrutura morfológica das palavras complexas, quando a base é menos 

frequente que o derivado, as palavras derivadas por sufixação são interpretadas ou analisadas 

na sua forma plena (palavra inteira). Em contrapartida, nos casos em que a base é mais frequente 

que o item derivado, as palavras complexas são representadas inteiras e suas partes são 

analisáveis e participam de esquemas com outros itens que compartilham a mesma base ou o 

mesmo sufixo. Esses resultados corroboram as hipóteses de representação e de organização do 

léxico em redes de relações lexicais e apresentam evidência adicional que efeitos de frequência 

têm impacto na representação. 

 

Palavras-chave: morfologia derivacional; processamento e representação lexical; 

analisabilidade de palavras derivadas; derivação sufixal; efeitos de frequência no Português 

Brasileiro. 
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Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

 

In this thesis, we investigate how the processing and lexical representation of 

morphologically complex words in Brazilian Portuguese occurs, and more specifically, the 

degree of synchronic analyzability of the forms derived by suffixation. In Usage Based Models, 

it is hypothesized that there is a relation between cognition and use, so that usage affects abstract 

linguistic knowledge and vice versa. Therefore, token and type frequency have an impact on 

the processing and representation of etymologically complex words stored in the minds of 

speakers. Numerous experimental studies have shown that the effects of base or root frequency 

and of whole-form frequency plays an important role in morphological processing. Thus, some 

studies have pointed out that complex high-frequency words are more likely to being 

decomposed while the low-frequency complex words are more prone to be processed in full 

form. For example, Burani e Caramazza (1987) found evidence of both the token frequency and 

the type frequency effects in Italian. In a more recent study, Burani e Thornton (2003) found 

that the derived words from real roots were activated faster and more accurate than derived 

words from infrequent roots in Italian. For English, Hay’s relative frequency hypothesis 

proposes that whether a complex word is decomposed or full form stored depends on the ratio 

between the frequency of the derived word and its base. In this case, morphologically complex 

words can be accessed by two access routes (direct and decompositional) that act in parallel 



 
 

 

and compete with each other, affecting the degree of analysability of the lexical item. In this 

research, the type frequency of derivatives suffixes was checked in the database of the project 

Avaliação Sonora do Português Atual – ASPA/UFMG (Sound Assessment of Contemporary 

Portuguese), and the derivational morphemes that were selected are: (a) –dor, -eiro, -oso, -

mento, -ista and –idade, high-frequency type; (B) –ete, -ância, -ência, -ato, -ela and –tico, low-

frequency type. In order to extract the relative frequency between base and derived word, we 

used the writing database of the Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional – 

NILC/São Carlos (Interinstitutional Nucleus of Computational Linguistics) and the 

spontaneous speech database of informal Brazilian - C-Oral Brasil/UFMG. This survey allowed 

us to compose the lists of complex words of the four experimental tests: first, a morphological 

relationship task; second, a semantic relationship task; third, a test to measure the effect of the 

type frequency of derivational suffixes; and lastly, a lexical decision task. The experiments 

were made to investigate the processes involved in the representation of complex 

morphologically words and, more specifically, to evaluate the role of relative frequency in 

analyzability derivative forms as well as the effect of type frequency on the processing of the 

stimuli used in the experimental tests. The results revealed that type frequency, relative 

frequency, and semantic relationship between base and derivative affected the processing speed 

of complex words and how suffixed derived words are represented in the minds of speakers. 

Given the granularity of the morphological structure of complex words, when the base is less 

frequent than the derivative, derived words by suffixation are interpreted or analyzed in their 

full form. In contrast, in cases where the base is more frequent than the derived item, complex 

words are represented as integers and their parts are analyzable and participate schemes with 

other items that share the same base or suffix. These results corroborate the hypotheses of 

representation and organization of the lexicon in networks of lexical relations and present 

additional evidence that frequency effects have an impact on representation. 

 

Key-words: derivational morphology; Processing and lexical representation; analyzability of 

derived words; Suffixal derivation; Frequency effects in Brazilian Portuguese. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho investiga os aspectos morfológicos e lexicais da formação de palavras por 

sufixação no português do Brasil, incidindo no acesso e na representação da morfologia 

derivacional no léxico mental e, mais especificamente, no processamento linguístico e no modo 

como as palavras complexas por sufixação estão representadas na mente dos falantes do 

Português Brasileiro (doravante PB), a partir da amostra de falantes da variedade falada na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Na Psicolinguística e na Linguística, a acepção de léxico utilizada comumente é a de 

léxico mental. O léxico mental pode ser vagamente definido como o conjunto de representações 

de itens lexicais e do conhecimento em torno destas mesmas palavras que, armazenadas na 

memória, são utilizadas na realização de várias tarefas linguísticas. De fato, cada falante 

conhece uma certa quantidade de palavras e tem informações relativas a elas como, por 

exemplo, o que significam, como se pronunciam, a que classe gramatical pertencem, em qual 

situação particular ou mesmo em qual contexto social é conveniente usá-las e assim por diante. 

Estudar o léxico mental, então, significa tentar entender como estão representados e 

organizados, em nossa mente, o conhecimento que temos sobre as palavras, os processos por 

meio dos quais acessamos tais informações e como iremos utilizá-las. 

A existência de um léxico mental e, portanto, a ideia de que as pessoas têm das 

representações abstratas e do conhecimento relativo das palavras, é consensual entre linguistas 

e psicolinguistas. O debate atual, no entanto, concentra-se sobre os diferentes modos com os 

quais são armazenadas e recuperadas as palavras e as informações relativas a elas, ou seja, sobre 

como ocorre o acesso às diversas informações contidas no léxico. Por acesso lexical, entende-

se o momento pelo qual as entradas lexicais (palavras) estão simultaneamente disponíveis, ou 

seja, são acessadas sem que isso necessariamente implique que a seleção de uma palavra 

específica tenha ocorrido.   

Se, de fato, as palavras dividem-se em simples (p.ex. lua) e complexas (p.ex. atualidade) 

é fato também ser bastante comum a existência de formas com estatuto morfológico duvidoso. 

Várias são as razões que deram origem a formas dúbias no plano de análise morfológica. Por 

exemplo, pode ocorrer que, na diacronia, o que se reconstrói nitidamente como derivado não o 

seja mais, ou não o é tão claramente, na sincronia, na percepção do falante (p.ex. móvel – latim 

movere, flexível – latim flectere) ou, pelo contrário, uma forma que mantenha intacta o 
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significado morfológico do afixo, razão pelo qual o falante tende a classificá-la como uma 

palavra derivada, pode não mais ser atribuída a nenhuma palavra-base sincronicamente (p.ex. 

protagonista – grego protos + agon +istes). Portanto, vários podem ser os processos e as 

condições que subjazem o julgamento dos falantes, expresso de modo mais ou menos 

consciente, em hesitar em relação ao grau de complexidade morfológica das palavras, sendo 

relacionadas ao modo como tais palavras derivadas estão representadas e como são processadas 

na mente dos falantes. 

O reconhecimento das subpartes de uma palavra morfologicamente complexa é medido 

também em termos de transparência. Uma palavra derivada pode ser mais ou menos 

transparente e, consequentemente, mais ou menos opaca em relação a sua base, quanto mais 

reconhecível ou irreconhecível forem os seus constituintes mórficos. Portanto, é evidente que 

a transparência é uma propriedade gradiente, não categórica. Pode-se dizer, por exemplo, que 

a relação entre as formas “idade” e “idoso” é menos transparente do que aquela existente entre 

as palavras “orgulho” e “orgulhoso”. No entanto, tanto “idoso” quanto “orgulhoso” são palavras 

derivadas. Assim, a gradiência do conceito de transparência explica-se pelo fato de que, ao 

analisar as palavras derivadas, às vezes temos a impressão de estar diante de um continuum de 

possibilidades derivacionais, cujos extremos são, respectivamente, a cristalização e total 

transparência em um dos polos e a obscuridade e plena opacidade da estrutura derivacional das 

palavras em outro polo. Um continuum certamente assimétrico pelo fato de apresentar um 

acúmulo, um número maior em termos quantitativos, de palavras derivadas em torno do polo 

da transparência, mas continua a ser evidente que há um repositório de formas derivadas que o 

falante nativo se mantém hesitante ao ter que julgá-las, estando relacionadas não só ao estatuto 

morfológico de tais palavras como também ao modo como são processadas e representadas 

pelos usuários da língua.  

Vimos que a relação entre base e derivado é medida em termos morfológicos e 

semânticos. No primeiro caso, essa relação vem obscurecida pela intervenção de regras de 

reajustamento morfofonológico que introduzem uma variabilidade morfologicamente não 

motivada, como no caso de “faculdade – facultoso” (*faculdoso) se comparado a “talento – 

talentoso”. No segundo caso, as relações semânticas entre base e derivado não estão mais 

disponíveis para o falante, que não cria mais nenhuma conexão semântica entre o derivado e 

sua base, embora reconheça o derivado como uma palavra morfologicamente complexa, como 

ocorre em “facultoso”, exemplo citado anteriormente, que exprime a noção de “possuidor de 

muitos recursos, rico, opulento” (Houaiss, 2009), perdendo assim a concepção estabelecida por 

suas partes constitutivas (cheio de habilidades, aptidões, talentos ou capacidades de fazer 
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algo”). Pode-se citar ainda casos como o de “protagonista” que, classificado como pertencente 

ao grupo de palavras derivadas em –ista (o sufixo é formalmente preservado e não obscurecido 

por regras de reajustamento fonológico), devido a aproximação com as formações X-ismo 

(protagonismo; comunista – comunismo) e, por efeito, a existência de formas como “agonista” 

e “agonismo”, “antagonista” e “antagonismo” etc., a base nominal é irrecuperável para o 

falante.  

A seleção da entrada lexical, a partir de todos os possíveis candidatos, é uma das 

questões fundamentais em modelos de reconhecimento de palavras. O processo de seleção 

fornece-nos uma visão de como a memória lexical, ou seja, o léxico está estruturado e 

organizado. Todos os modelos ou teorias de reconhecimento de palavras especulam sobre o 

modo como o léxico está organizado (por morfemas, palavras ou ambos), e, por sua vez, 

sugerem um método de encontrar um determinado item que foi arquivado no léxico. Tais 

arcabouços teóricos permitem-nos formular hipóteses que podem ser testadas 

experimentalmente. 

Este trabalho pretende contribuir para a discussão em torno dos diferentes fatores que 

atuam no processamento e na representação de palavras etimologicamente derivadas ou 

palavras complexas a partir de dados do PB, já que normalmente o debate centra-se em 

hipóteses baseadas em dados do inglês.  

A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a natureza dos diversos fatores 

que competem no processamento de palavras complexas por sufixação no PB, visando 

contribuir para um melhor conhecimento de como as palavras etimologicamente complexas 

estão representadas na mente do falante. 

Em virtude da escassez de estudos a respeito de como se processam as palavras 

complexas por sufixação e de como tais palavras estão armazenadas na mente do falante de 

língua portuguesa, os objetivos gerais deste trabalho são os seguintes: (a) analisar se as palavras 

etimologicamente complexas são decompostas em sua totalidade no léxico mental, se elas são 

processadas e acessadas inteiras ou ainda se ambas as rotas competem durante o processamento 

e armazenamento de tais formas derivadas por sufixação no português do Brasil; (b) identificar 

os aspectos de processamento e representação da estrutura das palavras morfologicamente 

complexas léxico mental dos falantes; e (c) refletir sobre a representação das palavras 

etimologicamente complexas formadas por sufixação em função do comportamento observado 

em relação ao grau de decomposicionalidade desses itens.  
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Tais objetivos serão atingidos com a aplicação de 4 testes experimentais, dois 

experimentos que tratam do relacionamento morfológico das palavras complexas, outro que 

analisa a relação semântica entre base e palavra derivada e um último experimento que analisa 

a frequência de tipo dos sufixos, sendo o tempo de resposta e o tipo de atitude (ou tipo de 

resposta) as variáveis dependentes deste estudo.  

Em todos os métodos de investigação, a variável dependente, o instrumento com o qual 

é medida a intensidade dos estímulos é, tipicamente, o tempo de resposta entre a apresentação 

do estímulo e a decisão do sujeito. O conceito de tempo de resposta e cronometria mental não 

é recente, remonta ao século XIX, sendo inventado e utilizado pela primeira vez pelo 

fisiologista holandês Franciscus Donders. O método foi retomado e aperfeiçoado por Sternberg 

nos anos 60. O pressuposto teórico de tal método, chamado de fatores aditivos (additive-factor 

method), é que os diferentes momentos ou níveis de processamento, presentes numa tarefa, são 

determinados pelo tempo empregado pelo sujeito para fornecer uma resposta e refletem as 

operações cognitivas que este mesmo sujeito realiza durante o processamento do estímulo.  Isso 

implica a existência de uma relação entre o tempo de resposta e o processamento cognitivo. 

Uma premissa desse método é que, quando o efeito de duas variáveis experimentais diferentes 

ocorre em duas fases distintas de processamento (nível cognitivo-central, em que ocorre o 

processamento das informações; e nível periférico-motor, que abriga os processos que levam a 

efetiva resposta), deve-se verificar os efeitos aditivos do aumento do tempo de resposta. No 

entanto, se as duas variáveis que influenciam o processamento estão no mesmo estágio, deve-

se mostrar um efeito interativo que resulta em um tempo de resposta menor.  

Nos Modelos Baseados no Uso, os efeitos de frequências de ocorrência e de tipo afetam 

o conhecimento linguístico dos itens lexicais armazenados na mente dos falantes. Deste modo, 

espera-se que o armazenamento de palavras complexas por sufixação no PB também seja 

afetado pelos efeitos de frequência. 

No Modelo de Redes, Bybee (2007) menciona que “a frequência de tipo é a maior 

determinante de produtividade” enquanto “a frequência de ocorrência da forma derivada da 

palavra é significante por si só e representa a força lexical, e não o mapeamento entre a base e 

o derivado” (p.173). A autora estabelece a existência de uma relação entre frequência de 

ocorrência e a força das conexões estabelecidas entre a forma derivada e sua base. A autora 

ainda considera que as palavras, sejam elas simples ou complexas, são armazenadas inteiras em 

uma rede de conexões interligadas por itens lexicais que compartilham semelhanças fonológica 

e semântica. 
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A hipótese da frequência relativa, proposta por Hay (2001, 2003), prevê que uma palavra 

complexa para ser decomposta ou recuperada integralmente da memória depende da razão entre 

a frequência da base e da palavra derivada. Quando a razão entre base e derivado é baixa (< 1), 

a palavra é susceptível de ser segmentada e recuperada a partir de seus constituintes morfêmicos 

e, deste modo, a frequência da base tende a ser uma boa preditora dos tempos de processamento. 

Neste caso, quando a frequência relativa é menor que 1 (FR < 1), as bases são mais frequentes 

que os itens derivados que as compõem e tendem a ser também semanticamente mais 

transparentes. Assim, espera-se que as palavras etimologicamente complexas, cuja frequência 

relativa é menor que 1 (FR < 1), sejam processadas via decomposição, rota de acesso favorecida 

pela alta frequência relativa da base e por haver uma tendência maior de transparência 

semântica. Caso contrário, se a razão entre base e palavra derivada for alta (> 1), há uma 

possibilidade de a palavra complexa ser armazenada e recuperada inteira no léxico mental, 

evidenciando que, neste caso, a frequência da forma plena é provavelmente preditiva da 

variação dos tempos de processamento. Portanto, a hipótese esperada é que as palavras 

etimologicamente complexas, cuja frequência relativa é maior que 1 (FR > 1), sejam 

consideradas e representadas sincronicamente como itens lexicais indecomponíveis em virtude 

da baixa frequência relativa da base e de uma tendência de maior opacidade semântica. 

Criticamente, Hay (2003) argumenta que, embora muitos pesquisadores tenham enfatizado a 

importância da frequência absoluta da palavra, quando examinada em detalhes, o que seus 

modelos realmente preveem é que a decomposicionalidade das palavras depende da razão entre 

base e derivado (Hay, 2003, p.60). 

Vários estudos mostram que os efeitos da frequência da base ou raiz e da palavra inteira 

desempenham um papel importante no processamento morfológico. As palavras complexas de 

alta frequência estão mais propensas a serem recuperadas inteiras no léxico mental enquanto as 

palavras de baixa frequência apresentam uma tendência maior para serem decompostas. Por 

exemplo, Burani e Caramazza (1987) encontraram evidências de efeitos de frequência de 

ocorrência e de tipo no italiano. Em relação à frequência de tipo, os autores constataram que as 

palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de alta frequência de tipo produziram menor 

tempo de resposta e taxa de erros do que as palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de 

baixa frequência de tipo. Deste modo, espera-se encontrar efeito semelhante para as palavras 

derivadas com sufixos de alta frequência de tipo na língua portuguesa. 

Em estudo mais recente, Burani e Thornton (2003) constataram que as palavras 

derivadas de raízes frequentes foram ativadas mais velozmente e com uma taxa de erros menor 

do que as formas derivadas de raízes infrequentes na língua italiana. As autoras concluíram que 
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a frequência de ocorrência da raiz determina a velocidade de processamento no reconhecimento 

de visual de palavras complexas. Assim, espera-se que a frequência da base afete a velocidade 

de processamento das palavras complexas no PB. 

As questões de trabalho que nortearão este estudo são as seguintes: (a) nós 

memorizamos as palavras complexas por sufixação na sua forma integral (inteira) ou existem 

fatores competindo que determinam ou mesmo influenciam o processamento e o acesso visual 

de tais formas derivadas?; (b) até que ponto as palavras complexas por sufixação são 

processadas e reconhecidas a partir de suas subpartes?; (c) a frequência relativa e a frequência 

de tipo estão envolvidas no processamento de palavras complexas por sufixação?; e (d) as 

palavras complexas mais frequentes que suas bases são decompostas mais facilmente do que 

àquelas menos frequentes que suas bases?. 

Esta tese está organizada da seguinte forma: no capítulo 2, temos a revisão da literatura 

que traz uma introdução sobre a morfologia lexical, um panorama sobre os processos 

dominantes de formação de palavras no PB, os modelos formais de léxico e gramática, e alguns 

estudos linguísticos formalistas no português do Brasil; o capítulo 3 abordará os pressupostos 

teóricos que norteiam esta tese. Neste capítulo, serão apresentados os modelos de acesso e de 

representação de palavras complexas bem como o efeito de frequência que atua nas diversas 

hipóteses de representação de itens derivados na mente do falante; no capítulo 4, retomaremos 

as hipóteses e questões de trabalho e trataremos dos aspectos metodológicos, apresentando as 

informações sobre o tipo de pesquisa, a composição dos corpora, a seleção de informantes, a 

coleta de dados e os experimentos empregados neste estudo; o capítulo 5 é destinado a 

apresentação, análise e discussão dos resultados, obtidos a partir dos três experimentos 

propostos para aferir os fatores envolvidos no processamento e na representação das palavras 

complexas por sufixação no português do Brasil; e, por fim, no capítulo 6, apresentaremos as 

considerações finais acerca do trabalho geral.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Iniciamos este capítulo apresentando uma introdução nocional sobre a morfologia 

lexical, explicitando seus principais conceitos. Em seguida, traçamos um breve panorama sobre 

os processos dominantes de formação de palavras no PB. Logo após, temos os modelos formais 

de léxico e gramática mais discutidos e adotados no âmbito da morfologia derivacional. E, 

finalmente, encerramos o capítulo com um apanhado de alguns estudos linguísticos formalistas 

no português do Brasil. 

 

 

2.1. A morfologia lexical: definições e conceitos 

 

 

Inicialmente, o termo morfologia surgiu com o advento das ciências da natureza como 

a biologia, a botânica e a geologia, e passou a ser empregado na linguística no início do século 

XIX, abarcando os processos flexionais e derivacionais. De acordo com Aronoff (1994), o 

termo morfologia teria sido cunhado por Goethe no início do século passado e “até bem pouco 

tempo atrás era capaz de rastrear o sentido linguístico do termo que sempre divergia um pouco 

do sentido etimologicamente esperado, que é “ciência da forma” (Oxford English Dictionary) 

[OED] ou seu objeto1” (p.01). O autor afirma que o sentido esperado se restringe aos usos 

biológico e geológico do termo morfologia e o uso linguístico padrão limita-se ao ramo da 

gramática referente à formação de palavras e a flexão. 

A morfologia é o campo da linguística que estuda a formação interna de palavras. 

Segundo Nida (1949, p.01), a morfologia é definida como “o estudo dos morfemas e seus 

arranjos na formação das palavras2”, ou seja, as palavras são construídas por unidades menores 

que, combinadas, produzem um significado. Monteiro (2002, p.11) argumenta que as palavras 

apresentam forma (estrutura) e significado e desempenham uma função em cada enunciado que 

aparecem. No entanto, existem palavras3 que não podem ser segmentadas em unidades menores 

                                                           
1 As far back as I have been able to trace it, the linguistic sense of the term has always diverged somewhat from 

its etymologically expected sense, which is ''the science of form" (Oxford English Dictionary [OED]) or its object. 
2 Morphology is the study of morphemes and their arrangements in forming words. 
3 Nesta tese, o termo palavra é empregado somente para vocábulos com significação lexical, que fazem referência 

a fatos extralinguísticos, distinguindo-se, assim, de conjunções, preposições e outros, que não são palavras, 

considerados apenas como instrumentos gramaticais, cujo significado só é perceptível na relação com outros 

vocábulos. Adota-se aqui a concepção de que “toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é palavra” 

(MONTEIRO, 2002, p.12). 
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dotadas de um significado independente (sol, mar, boi etc.) e palavras nas quais é possível uma 

decomposição morfológica: no adjetivo raro, por exemplo, o radical rar- carrega o significado 

de “incomum, pouco frequente, difícil de se encontrar” enquanto o morfema de flexão4 –o 

expressa o significado de “masculino, singular”; na forma verbal corriam, o radical corr- 

exprime o conceito de “ir, avançar rapidamente”, -ia- expressa o tempo de pretérito imperfeito 

para os verbos de 2ª e 3ª conjugação e –m marca a terceira pessoa do plural.  

As unidades mínimas dotadas de significado, que compõem a estrutura interna das 

palavras, são denominadas de morfemas e a união desses morfemas formam as palavras 

morfologicamente complexas. Em português, há palavras: (a) monomorfêmicas, isto é, 

compostas por um único morfema, indivisível, como, por exemplo, pai (transcrita 

morfologicamente como [#pai#]); (b) bimorfêmicas, ou seja, compostas por dois morfemas 

como casa ([#cas + a#]), por exemplo; (c) e plurimorfêmicas ou multimorfêmicas, isto é, 

formada por três ou mais morfemas como invencível ([#in + venc + í + vel#]), por exemplo. A 

segunda característica combinatória dos morfemas é a distinção entre morfemas livres, que, por 

si só, são capazes de transmitir um conjunto de informações lexicais e gramaticais, constituindo 

uma palavra independente na língua portuguesa (p.ex. mar, um, luz etc.) e morfemas presos 

que, para expressar significados completos, nunca aparecem isolados, mas devem unir-se a uma 

forma livre (a palavra jornalista, por exemplo, é formada pelo morfema livre jornal e o sufixo 

agentivo –ista). Os morfemas presos abrangem os afixos5 (prefixos e sufixos), as vogais 

temáticas6 nominais e verbais e a marca de plural nos nomes (substantivos e adjetivos). 

Dependendo da informação transmitida, seja ela de cunho lexical ou gramatical, os 

morfemas distinguem-se ainda em morfemas lexicais e gramaticais. Os primeiros constituem 

uma classe aberta e produtiva, ou seja, podem ser ampliados por novas unidades constituintes 

(p.ex. substantivos, adjetivos, verbos e advérbios de modo), enquanto os segundos representam 

uma classe fechada e pré-determinada (p.ex. artigos, pronomes, conjunções, elementos 

mórficos que indicam número, gênero, modo, tempo e aspecto verbal etc.).  Os morfemas 

                                                           
4 Para Sandmann (1991, p. 41), “[...] nos adjetivos o morfema de gênero é uma flexão, depende do gênero do 

substantivo com que concorda, sendo, portanto, dependente. É um traço gramatical, não tem força semântica e é 

inserido na frase em sua estrutura de superfície”. 
5 “Designam-se afixos os morfemas que se anexam ao radical para mudar-lhe o sentido (p.ex.: fazer / des-fazer) 

ou acrescentar-lhe uma ideia secundária (livro / livr-eco). Podem contribuir, ainda, para a mudança de classe do 

vocábulo: leal, adjetivo, com o acréscimo do afixo –dade, passa a substantivo: lealdade. Os afixos antepostos ao 

radical denominam-se prefixos (des-leal, in-feliz, re-por); quando pospostos, recebem a designação de sufixos 

(cruel-dade, firme-mente). ” (KEHDI, 1990, p. 27). 
6 Segundo Kehdi (1990), “[as vogais temáticas] têm por função marcar classes de nomes e verbos. As vogais 

temáticas nominais, em português, são –a, -e e –o, respectivamente. ” (p.34). “Em nossa língua, são três as vogais 

temáticas verbais: -a- (primeira conj.), -e- (segunda conj.) e –i- (terceira conj.). É praxe identificá-las pelo 

infinitivo; são as vogais que antecedem o –r- desinencial: am-a-r, vend-e-r, part-i-r.” (p.36). 
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gramaticais, por sua vez, são divididos em morfemas flexionais e morfemas derivacionais. Os 

morfemas flexionais ou desinenciais são morfemas gramaticais que desempenham uma função 

predominantemente sintática e expressam, no caso dos substantivos e adjetivos, valores de 

gênero e número e, no caso dos verbos, exprimem informações sobre tempo, modo e aspecto, 

pessoa e número. Em contrapartida, os morfemas derivacionais exercem uma função 

semântico-lexical e desempenham um papel fundamental na formação de palavras 

morfologicamente complexas. Esta função semântico-lexical ocorre pela derivação de um tipo 

de entrada lexical por outra: no caso do verbo amar, por exemplo, é possível adicionar ao radical 

am- um ou mais morfemas derivacionais para criar palavras com diferentes significados da 

palavra que lhe serviu de base (am- + -a + -vél para formar o adjetivo amável e am- + -a + -vel 

+ -mente para criar o advérbio amavelmente). Kehdi (1990, p. 41) ressalta que uma unidade 

lexical como amavelmente é explicada por fatores estruturais, argumentando que “o sufixo –

vel é formador de adjetivos, e –mente forma advérbios de modo, atrelando-se à direita da forma 

feminina do adjetivo” e, neste caso, “é preciso que, inicialmente, se agregue –vel para obter o 

adjetivo; em seguida, anexa-se o sufixo adverbial ” (p.42). 

Do ponto de vista diacrônico, Melo (1995) ressalta que os morfemas flexionais anexam-

se a raízes ou radicais, expressando valores gramaticais como, por exemplo, a palavra dominus 

em que a terminação -us indica número (singular), gênero (masculino) e caso (nominativo). Em 

contrapartida, os morfemas derivacionais como, por exemplo, o sufixo -vel é entendido 

diacronicamente como uma continuação do sufixo latino –(b)il(is), cujo significado pode ser 

expresso por ‘que pode X’, ‘capaz de X’. Villava et al. (2013) ressalta que a relação do sufixo 

-vel, entre o português e sua origem latina, é mais evidente quando se verifica que os 

significados em português espelham mudanças e inovações que remontam o período pós-

clássico e medieval. Por exemplo, a palavra derivada ‘potável’ reproduz a forma latina medieval 

potabilis, significando o ‘que pode ser bebido’ (potare ‘beber’). Outro exemplo é a palavra 

derivada ‘passível’, que segue a nova forma pós-clássica passibilis ‘que pode sofrer’, ‘que pode 

ser emocionado’ (cf.  Port. Compassível), construída a partir do tema de perfectum (tempo de 

pretérito perfeito) do verbo pati, ampliando a semântica da forma clássica patibilis ‘que pode 

suportar’ (cf. Port. Compatível). 

O fato de a ampliação lexical de uma língua estar, em princípio, mais ligada à 

organização morfológica das palavras e não à criação de novos lexemas, deve-se a um princípio 

de economia lexical. Se, de fato, sempre que for necessário expressar um novo conceito for 

criada uma nova palavra, o léxico de uma língua seria gigantesco. Em contrapartida, através da 
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organização morfológica, é suficiente aprender um número relativamente fixo de raízes e afixos 

para criar um número potencialmente infinito de novos itens lexicais. 

 

 

2.2. A morfologia derivacional 

 

 

Na língua portuguesa, é possível formar palavras complexas a partir de outras palavras 

já existentes, que servem de base, para que possam ser anexados determinados sufixos e/ou 

prefixos ou criar palavras compostas constituídas por elementos distintos, ou seja, a junção de 

duas bases, podendo estas serem formas livres (p.ex. guarda-chuva, peixe-espada, couve-flor) 

ou presas (p.ex. agricultura, sociolinguístico, psicopata). 

Como já foi mencionado anteriormente, uma palavra derivada é formada a partir de uma 

palavra-base que é adjungida a um afixo que pode ser um sufixo e/ou prefixo. Nas palavras de 

Basílio (2004, p.26), “dizemos que uma palavra é derivada quando ela se constitui de uma base 

e um afixo”. A autora cita exemplos como retratista (retrato + ista), livreiro (livro + eiro), 

lavável (lava +vel), contemplação (contempla + ção), reler (re + ler) e predispor (pre + dispor) 

para comprovar a estruturação base + afixo. 

Lima e Barbosa (2011, p.121) ressaltam que os processos mais produtivos em português 

são as operações de adição ou concatenação, em especial os processos de afixação e 

composição. O processo derivacional pode ser expresso por meio de regras de derivação que 

consistem em uma parte formal (a adição do prefixo e/ou sufixo) e uma parte semântica (a 

mudança de significado que ocorre com a adição do afixo). No caso do verbo refazer, por 

exemplo, a parte formal consiste em adicionar o prefixo re- à base fazer enquanto a semântica 

é expressa na transição do significado “fazer de novo”. 

Em relação aos prefixos, na maioria dos casos, as regras de prefixação não modificam 

a categoria lexical das bases a que se anexam: [des- [fazer]V]V, [in- [justo]Adj]Adj, [re- 

[começar]V]V. No entanto, tomando por base Corbin (1980), Monteiro (2002, p.54) afirma que 

a prefixação pode alterar a classe gramatical da base em português, apresentando exemplos 

como alongar e embarcar, em que não há sufixo, uma vez que não se considere como tal a 

terminação de infinitivo. 

De modo geral, as regras de sufixação têm a função de alterar a categoria lexical da base 

ao qual se aplicam: [gentil]Adj -> [[gentil]Adj –eza]S, [latir]V -> [[latir]V –ção]S, [lavar]V -> 

[[lavar]V –vel]Adj. Nos exemplos acima, as formas gentil, latir e lavar são bases livres, que, 
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anexadas aos sufixos –eza, -ção e –vel respectivamente, derivam os substantivos gentileza e 

latição e o adjetivo lavável. Contudo, existem casos também que, aplicando um sufixo 

derivacional a uma base, a classe gramatical da nova palavra permanece a mesma, ou seja, não 

há mudança categorial da forma resultante: [livro]S -> [[livro]S –aria]S, [sapato]S -> [[sapato]S 

–eiro]S, [menino]S -> [[menino]S –ada]S.  

Quando a relação morfológica entre base e afixo é claramente reconhecível, a forma 

resultante é definida como uma palavra complexa transparente em relação a sua base. Essa 

transparência é maior quanto mais reconhecíveis forem as suas subpartes, ou seja, os 

constituintes que formam a palavra complexa. Por exemplo, a relação entre a palavra derivada 

isqueiro e sua base isca é menos transparente se comparada àquela existente entre o item lexical 

orgulhoso e sua base orgulho. Para Basílio (1977 apud MIRANDA, 1979, p.60),  

 

uma regra é transparente quando qualquer de suas formas tem a composição 

fonética, a função e/ou o significado de seu sufixo definidos sem qualquer 

ambiguidade, assim como as classes de base com as quais este sufixo se 

combine (BASÍLIO, 1977 apud MIRANDA, 1979, p.60).  

 

Nesse caso, a autora assume que uma regra é transparente quando ocorre uma 

previsibilidade semântica, fonética e/ou sintática. 

 

 

2.3. Modelos formais de representação de léxico e gramática na morfologia 

derivacional 

 

 

Durante a década de 1970, a morfologia derivacional é legitimada como objeto de estudo 

no gerativismo, sendo (re)introduzida pela hipótese lexicalista. O lexicalismo surgiu em 

decorrência do artigo de Chomsky (1970), Remarks on nominalization, sobre nominalizações, 

cuja justificativa foi conceber um componente morfológico separado do módulo que dava conta 

da formação de sintagmas e frases (componente sintático), tornando a sintaxe, nas palavras de 

Chomsky (1970), cega para a morfologia. Assim, a morfologia deixa de ser tratada dentro do 

componente fonológico, dada a sua relação com a fonologia, e se insere como parte da 

gramática, de modo independente do componente sintático e fonológico. Neste caso, a 

gramática é completamente absorvida no léxico.  
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Rompe-se com a noção tradicional que se tinha de léxico, postulada por Chomsky 

(1965), como uma lista desorganizada com entradas lexicais, já que a sintaxe deixa de ser o 

componente central da gramática. Diante da autonomia da morfologia, o léxico passa a ser 

compreendido como o lugar de armazenamento de irregularidades memorizadas, local de 

imprevisibilidades e idiossincrasias da linguagem, tendo cada língua seu léxico especifico.   

Nos estudos de morfologia derivacional, o gerativismo lexicalista contribuiu para a 

mudança de perspectiva do léxico e possibilitou aos gerativistas trabalhar com a noção de 

competência lexical, ou seja, o conhecimento que o falante nativo tem do léxico de sua língua. 

Essa conceituação foi ampliada por Basílio (1980), que incorporou, além do conhecimento de 

uma lista de itens lexicais, a possibilidade de o falante identificar a estrutura interna dos 

vocábulos e criar novas palavras na língua.  Sendo assim, abandonou-se a alusão a um falante 

ideal, preconizado por Chomsky (1965), e passamos a ter como referência a competência lexical 

de um grupo de falantes. Neste sentido, a partir do gerativismo lexicalista, a morfologia 

derivacional passa a ser interpretada como uma parte da gramática que dá conta da competência 

do falante nativo no léxico de sua língua (BASÍLIO, 1980, p.07), abarcando, com isso, a 

possibilidade de construção de regras de formação de palavras, feitas no próprio léxico, que 

permitiram o desenvolvimento de propostas mais abrangentes para uma teoria lexical, voltadas 

para a análise da estrutura interna de palavras complexas e para criação de novas formações na 

língua. 

 Cabe assinalar, a propósito do assunto, que a morfologia só adquire um tratamento 

autônomo em desenvolvimentos posteriores do gerativismo lexicalista. A cisão entre léxico e 

sintaxe deu origem a duas hipóteses lexicalistas: (a) Halle (1973) e Di Sciullo e Williams (1987) 

propõem uma versão forte da teoria e apresentam um modelo de léxico mental destinado a dar 

conta da formação de palavras morfologicamente complexas, argumentando que toda a 

morfologia deve ser tratada no domínio do léxico; e (b) na versão fraca, Aronoff (1976) e 

Anderson (1982) defendem que apenas a formação de palavras (derivação e composição) 

integra-se no léxico, sendo a flexão retirada do léxico por se tratar de um processo do âmbito 

da sintaxe e/ou fonologia. 

Em consequência da bifurcação do lexicalismo gerativista, passou-se a questionar o 

estatuto da unidade básica da morfologia. De um lado, no modelo de Halle (1973), o morfema 

tornou-se a unidade mínima e básica da morfologia, uma vez que, para o autor, o léxico contém 

uma lista de morfemas que servem de input para as Regras de Formação de Palavras. Por outro 

lado, na versão fraca da teoria, ao propor que a morfologia apresenta dois níveis, um que trata 
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da formação de palavras e outro que focaliza o material sintático-semântico, a unidade básica 

de análise é a palavra e não mais o morfema (ROSA, 2015, p.71).  

De acordo com Halle (1973), já que a gramática deve refletir o conhecimento do falante 

sobre a própria língua, o módulo lexical deve ser capaz de explicar este conhecimento: as 

próprias palavras, a estrutura interna e o ordenamento dos morfemas. Dando grande importância 

ao léxico, Halle (1973) desenvolve um mecanismo que compreende: uma lista de morfemas, 

regras de formação de palavras, um filtro e um dicionário. Para o autor, os morfemas são 

unidades que compõem o léxico e a lista de morfemas deve conter obrigatoriamente tanto os 

morfemas derivacionais quanto os flexionais. 

Influenciado pelo lexicalismo gerativo chomskyano, em que a sintaxe deve tomar como 

signo mínimo a palavra, Aronoff (1976) argumenta em favor da palavra como unidade lexical 

básica para o componente morfológico. A oposição de Aronoff (1976) sobre o uso dos 

morfemas como unidades básicas do léxico vem da definição empregada no estruturalismo, que 

o concebe como uma unidade mínima portadora de significado. O autor mostra que há unidades 

lexicais que são consideradas como morfemas, mas não têm significado. Segundo Aronoff 

(1976), ainda que o prefixo /re-/ esteja associado ao significado de “fazer novamente”, os verbos 

ingleses como reduce, resume e receive, por exemplo, são semanticamente diferentes, pois o 

significado não é constante em todos os verbos com este prefixo, ou seja, é impossível atribuir 

um significado para os morfemas re-duce, re-sume e re-ceive. Portanto, ao contrário de Halle 

(1973), Aronoff (1976) define a palavra como unidade básica de análise, abolindo a concepção 

de lista de morfemas. Com isso, o autor evita a redundância introduzida no sistema de utilização 

de lista de morfemas de Halle (1973). Além disso, enquanto Halle (1973) incorpora a flexão e 

a derivação no léxico, Aronoff (1976) considera que o léxico comporta apenas a morfologia 

derivacional e isso ocorre porque os afixos, para Aronoff (1976), não estão inscritos no léxico. 

A partir do gerativismo lexicalista, a morfologia torna-se cada vez mais independente 

da sintaxe. Selkirk (1982, p.02) reivindica a autonomia da morfologia, mas afirma que ela não 

é absoluta, na medida que se limita a unidades concatenativas, ou seja, “os afixos que a sintaxe 

não enxerga”. Consequentemente, postulam-se regras de formação de palavras para se explicar 

as operações morfológicas (derivação e composição). Neste cenário, temos uma morfologia 

derivacional regida estritamente por regras de derivação e uma morfologia flexional regulada 

parcialmente por regras sintáticas. Coube a Aronoff (1976) adaptar as regras de reescrita 

chomskyana para postular as primeiras Regras de Formação de Palavras (doravante RFP) e, daí 

em diante, as RFPs sofreram reformulações sutis. 
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Embora a hipótese lexicalista tenha feito uma revolução notável, ela também cindiu a 

morfologia gerativa em dois campos distintos. De um lado, reuniram-se os morfólogos que 

defendiam a versão forte da teoria em que toda morfologia (flexional e derivacional) é 

independente da sintaxe (cf. HALLE, 1973; DI SCIULLO e WILLIAMS, 1987). De outro lado, 

agruparam-se os morfólogos que apoiavam a versão lexicalista fraca em que só a morfologia 

derivacional é independente das regras sintáticas (cf. ARONOFF, 1976; ANDERSON, 1982). 

Nesta versão, postula-se que a morfologia derivacional é pré-sintática enquanto a morfologia 

flexional é pós-sintática e governada por operações mofossintáticas, marcando a existência de 

dois componentes morfológicos na gramática. Apesar de duas versões opostas, a hipótese 

lexicalista foi considerada uma teoria libertadora da morfologia, trazendo-a para o centro dos 

estudos linguísticos. No entanto, essa libertação da sintaxe não seria tão consistente e 

homogênea, já que, no início da década de 1990, uma outra abordagem para o estudo da 

morfologia, denominada Morfologia Distribuída, é inaugurada na teoria gerativa. 

A Morfologia Distribuída (de agora em diante MD), proposta por Halle e Marantz 

(1993; 1994), é um modelo não-lexicalista em que as operações, atribuídas ao léxico na hipótese 

lexicalista, são distribuídas em diferentes componentes da gramática. Assim, essa teoria postula 

que a estrutura das palavras, ao contrário da abordagem lexicalista, é inicialmente manipulada 

pela sintaxe, pois as operações sintáticas são combinadas nos nós terminais para criar as 

palavras antes da inserção lexical. É evidente que esta abordagem distribuída é um modo sutil 

de aprisionar a morfologia na sintaxe após um breve momento de autonomia conquistada pela 

teoria precedente, a hipótese lexicalista. Essa (re)integração da morfologia foi sutilmente 

realizada pela inclusão de um novo componente da estrutura morfológica com o diagrama 

arbóreo da teoria gerativa sintática de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981): 
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Figura 01 – Diagrama da Morfologia Distribuída. 
Figura 01 - Diagrama da Morfologia 1 
 

 

 

SS (Estrutura Superfici 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Halle e Marantz (1993, p.114) 

 

Para explicar o funcionamento da MD, seus proponentes sugerem a atuação de três 

princípios, que são: a inserção tardia (Late Insertion), a subespecificação (Underspecification) 

e a estrutura hierárquica Top-Down gerada pela sintaxe (Syntatic Hierarquical Structure All 

the Way Down).  

Pelo princípio de inserção tardia, os nós terminais consistem em traços semânticos e 

sintáticos abstratos que são manipulados no nível da estrutura morfológica. Neste princípio, os 

itens lexicais são produzidos e inseridos em sentenças. A inserção dessas peças do vocabulário 

é tardia porque é feita somente após as operações morfossintáticas, antes dos traços fonológicos 

que determinam o conteúdo fonológico das derivações sintáticas e são produzidos no momento 

da derivação (operação de Spell-Out). Quanto ao princípio da subespecificação, ele é definido 

pelo fato de não haver uma correspondência obrigatória entre todos os traços fonológicos e 

aqueles dos terminais sintáticos. A MD defende a separação dos elementos terminais 

envolvidos na sintaxe e na realização fonológica desses elementos. Halle e Marantz (1993, p. 

111) postulam que a realização fonológica dos elementos da sintaxe é governada por entradas 

lexicais que relacionam os feixes de traços morfossemânticos com os traços fonológicos. Ao 

nível da sintaxe, um verbo finito, por exemplo, é especificado para tempo, modo, aspecto, 

pessoa e número, mas nem todos esses elementos são realizados fonologicamente. Daí a 

discrepância entre a representação sintática e a forma fonológica. De fato, o que acontece é que 

vários elementos sintáticos fundem-se em uma única entidade. Assim, um afixo pode expressar 

tanto tempo, modo e aspecto quanto número e pessoa, sendo que alguns elementos sintáticos 

DS (Estrutura Profunda) 

SS (Estrutura Superficial) 

(Forma Lógica) LF MS (Estrutura Morfológica) 

PF (Forma Fonética) 
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podem ser apagados e outros acrescentados. E, finalmente, a estrutura hierárquica sintática Top-

Down estabelece que os nós terminais, onde são inseridos os itens lexicais, são organizados de 

forma hierárquica em estruturas geradas pela sintaxe. 

Alguns fenômenos como fusão e supleção, por exemplo, não podem ser explicados por 

generalizações fonológicas. Portanto, surge a necessidade de um componente morfológico que 

assumirá os elementos sintáticos para redistribuí-los e reorganizá-los, por meio de regras 

morfológicas, a fim de prepará-los para que possam ser tratados no componente fonológico. 

Cabe então ao componente morfológico, de acordo com Harris (1997, p. 35), converter as 

estruturas motivadas sintática e semanticamente em estruturas que satisfaçam todas as 

exigências, independente da fonologia.  Na MD, os nós terminais das estruturas sintáticas 

apresentam-se sob a forma de um feixe de traços morfossintáticos (p. ex. traços de pessoa, 

número e gênero) que são aplicados no componente morfológico, antes de serem 

fonologicamente realizados pelo componente fonológico, onde são submetidos a vários tipos 

de operações morfológicas (regras) como fusão, fissão, adjunção e etc. Em seguida, esses traços 

são ordenados pelo Princípio de Linearização Morfológica. 

É evidente que a MD restringe-se a uma teoria sintática de morfologia, baseada em 

morfemas, em que o léxico é formado por traços que possibilitam a diferenciação entre as 

línguas do mundo na medida em que selecionam um ou outro processo parametrizável. 

No momento atual, temos o retorno da Morfologia Construcional, um desdobramento 

recente aplicado a morfologia derivacional, desenvolvido inicialmente no trabalho de Corbin 

(1987) e revisitado por Booj (2005; 2010; 2013; 2014).  

Os autores propõem que os falantes têm, em sua competência linguística, um conjunto 

de regras de formação de palavras que são aplicadas a morfemas para formar palavras. Neste 

modelo, os falantes têm uma “competência derivacional”, responsável pela elaboração e 

aplicação inconsciente das regras de formação de palavras que ocorrem no próprio léxico 

(CORBIN, 1987, p. 53). Neste sentido, o falante é capaz de interpretar a estrutura interna das 

palavras complexas ou construídas, inclusive das unidades lexicais ainda não conhecidas 

(CORBIN, 1987, p. 47).  

Partindo do modelo de Corbin (1987), Booij (2010) propõe que a Morfologia 

Construcional (doravante MC) seja considerada uma teoria que se ocupe das construções 

morfológicas dentro do paradigma da Linguística Cognitiva e, mais especificamente, dentro do 

enquadramento teórico da Gramática das Construções de Goldberg (1995).   
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Na MC, os padrões morfológicos e sintáticos são representados por construções, 

entendidas como o pareamento entre forma e significado, que expressam generalizações sobre 

um conjunto de palavras complexas e que servem de modelo para a formação de novas palavras 

na língua. Tal abordagem permite: (a) que as expressões façam parte do léxico, sendo formadas 

por padrões de construções de palavras que, na presença de recursividade, podem dar origem a 

expressões idiomáticas, na acepção de Langacker (1987); (b) fazer uso de esquemas lexicais 

parcialmente especificados ou não especificados e subesquemas. As palavras e os processos 

morfológicos são representados por meio de esquemas e subesquemas, organizados por herança 

hierárquica (inheritance hierarchy). A relação entre um esquema e suas instâncias são 

modeladas em um léxico hierarquizado, utilizando uma herança default. As construções 

especificadas são instanciações de um esquema mais geral e herdam as propriedades desse 

esquema, além da propriedade da palavra que preencheu o slot não especificado. Em processos 

totalmente regulares, a informação passa para a palavra complexa especificada (redundância). 

No entanto, em alguns casos, a palavra complexa pode ter propriedades não previstas pelas 

propriedades do esquema por ela instanciada. O mecanismo de herança default então nos 

permite explicar essa possibilidade, sendo modificado sempre que uma propriedade mais 

específica emerge, produzindo construções que seguem o esquema geral, em muitos casos, mas 

também apresentam algum tipo de traço idiossincrático; e (c) utilizar regras de redundância. 

Neste caso, não há nada de realmente novo, o mesmo mecanismo foi proposto por Jackendoff 

(1975). Para o autor, as RFPs eram regras de redundância, relacionadas às palavras complexas 

listadas, que expressavam as regularidades fonológicas, sintáticas e semânticas. Recentemente, 

Jackendoff (2011) defende a necessidade da redundância na representação linguística, 

mencionando evidências psicolinguísticas que apoiam a ideia de que formas flexionadas são 

armazenadas no léxico (Cf. BAAYEN ET AL., 2002). 

A teoria da MC enquadra-se no modelo lexicalista, assumindo que as generalizações ou 

regras morfológicas não podem ser reduzidas a sintaxe ou a fonologia e devem ser explicadas 

no nível autônomo da morfologia. Entre tais generalizações estão as correspondências 

sistemáticas entre forma e significado que caracterizam as palavras, sendo adequadamente 

expressas por meio de esquemas construcionais. Por exemplo, o esquema morfológico, 

apresentado em (1), expressa as propriedades previsíveis de palavras complexas existentes e 

indica como as novas palavras podem ser formadas em inglês (BOOIJ, 2013). 
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1. [Vi -er]Nj ⇔ [alguém que SEMi]j
7  

 

A relação de instanciação estabelece-se entre o esquema em (1) e as palavras contidas 

nesse esquema. Com efeito, as palavras complexas instanciam esquemas abstratos que são 

especificados no léxico e, assim, cada um dos agentivos X-er (buyer, seller, singer etc.) 

instanciam o esquema em (1). Além disso, Booij (2010, p.40) argumenta que os esquemas 

também realizam generalizações sobre as construções morfológicas em que a mudança de 

classe da palavra não pode ser associada a uma mudança na forma, como ocorre com a 

derivação imprópria ou conversão em holandês, ilustrado em (2). 

 

2. [[x]vj]Nj ⇔ [Açãoj]i 

 

Além de expressar as relações sistemáticas entre forma e significado, uma propriedade 

importante dos esquemas de formação de palavras é a habilidade de unificar os esquemas mais 

complexos, como em (3). 

 

3. [un-A]A +  [V-able]A = [un[V-able]A]A 

 

Neste caso, temos dois esquemas da morfologia derivacional do inglês que estão 

unificados. A ideia básica é que um esquema pode unificar outro esquema. Em (3), Booij (2012, 

p.42) argumenta que o esquema de prefixação un- pode ser unificado com o esquema de 

sufixação –able para derivar palavras complexas como unbeatable.  

Na visão construcionalista, as palavras complexas ainda podem ter propriedades 

holísticas. O significado de uma construção morfológica pode ser especificado por uma 

propriedade da construção plena (a palavra inteira), não sendo derivada a partir das 

propriedades de seus constituintes e/ou de sua estrutura. Booij (2013) exemplifica esse tipo de 

construção com dados de reduplicação do plural em indonésio, apresentado em (4). 

  

                                                           
7 Na notação utilizada em (1), SEM representa o significado do constituinte relevante e a seta dupla demonstra que 

existem correspondências entre a representação formal e a semântica. 
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4. a. meja “mesa” 

 b. meja-meja “mesas” 

 

Neste caso, o autor menciona que a propriedade semântica de pluralidade não pode ser 

formada a partir do constituinte nominal, pois é uma propriedade inerente do padrão de 

reduplicação. Por conseguinte, a pluralidade deve ser associada a um esquema construcional 

que contenha os dois constituintes, [Ni Ni]Nj ⇔ [PLUR[SEMi]]j. 

Na MC, a unidade básica de análise linguística é a construção, sendo ela também a 

unidade lexical básica de análise morfológica. A construção mínima é a palavra, dado que a 

MC é um modelo baseado em palavras. Neste caso, os afixos não são entidades independentes, 

pois as informações relativas a cada afixo são acessíveis apenas através da construção em que 

o afixo ocorre.  

Nesta teoria, a associatividade faz com que o papel das generalizações ou regras de 

formação de palavras seja o de gerar a estrutura morfológica das palavras complexas junto a 

sua interpretação semântica. A estratificação ocorre porque a organização interna do 

componente lexical juntamente com a hierarquia de operações em palavras construídas reflete 

a complexidade das relações entre forma e significado.  

 

 

2.4. Estudos no âmbito da morfologia derivacional no português do Brasil 

 

 

Durante décadas, inúmeros estudos sobre a produção e a percepção da formação de 

palavras complexas foram conduzidos na área da morfologia derivacional.  Nesta seção, vamos 

apresentar alguns estudos linguísticos do PB que foram fundamentados nos modelos formais 

de representação de léxico e gramática, apresentados na seção anterior. 

Na abordagem lexicalista, Basílio (1980) foi a pioneira nos estudos em Teoria Lexical 

no PB. A autora desenvolveu a proposta de Aronoff (1976) e propôs um modelo em que as 

RFPs são distintas das Regras de Análise Estrutural (de agora em diante RAE). 

Basílio (1980) argumenta que as RAE's refletem o fato de os usuários da língua serem 

capazes de reconhecer a estrutura interna das palavras, formadas por regras produtivas ou não, 

permitindo explicar o reconhecimento estrutural que o falante faz, por exemplo, de um item 

lexical como orfanato em órfão + -ato. Rosa (2015) exemplifica que a par da RFP: [X]v -> [[X]v 
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–ção]N, haveria uma RAE: [[X]v –ção]N, que representa a possibilidade de o falante reconhecer 

a estrutura de formações em –ção. De acordo com Rocha (2008, p.40), por meio das RAE's, um 

falante pode analisar a estrutura interna de uma palavra derivada pelo fato de conhecer que um 

item lexical como fingimento vem do verbo fingir ou ainda que a palavra semanal, por exemplo, 

vem de semana. Assim, ao reconhecer tais estruturas, o falante está, nas palavras de Basílio 

(1980), acionando uma RAE que lhe permite analisar a estrutura de palavras existentes. Rocha 

(2008) ressalta que toda RFP corresponde a uma RAE, pois, quando o falante cria uma nova 

palavra ou analisa um novo item lexical, ele demonstra ter conhecimento da estrutura do item 

recém-criado. Todavia, nem toda RAE tem, necessariamente, uma RFP como contraparte, visto 

que existem construções cristalizadas e não-produtivas na língua. No entanto, Rosa (2015, p.90) 

argumenta que, ao contrário de Basílio (1980), “para Aronoff (1976), as RFP’s dão conta de 

tudo, uma vez que há um contínuo de produtividade”, que parte do mais produtivo ao 

improdutivo. 

Em sua dissertação de mestrado, Miranda (1979) realizou um estudo sobre a 

produtividade lexical dos agentivos deverbais e denominais no PB, estabelecendo princípios, 

restrições e regras à produtividade lexical. A autora propõe um padrão derivacional subjacente 

para os agentivos,  [X]V → [X]V ↔ [X’]NvAdj Ag, cujos sentidos são associados a verbos e não 

dependem de um determinado sufixo ou da direcionalidade do processo morfológico. Partindo 

desse padrão abstrato, Miranda (1979), ancorada na proposta de Basílio (1977), argumenta que 

tal padrão permite-nos estabelecer RFPs para construções agentivas específicas (X-dor, X-nte, 

X-ivo) bem como explicar as restrições de produtividade lexical e a distribuição complementar 

dessas formações deverbais. 

Miranda (1979) propõe a existência de uma relação entre transparência e produtividade, 

assumindo que “uma regra é transparente quando qualquer de suas formas tem a composição 

fonética, a função e/ou o significado de seu sufixo definidos sem qualquer ambiguidade, assim 

como as classes de base com as quais este sufixo se combine” (Basílio (1977) apud MIRANDA, 

1979, p.60). Nesse caso, a autora assume que uma RFP é transparente quando ocorre uma 

previsibilidade semântica, fonética e/ou sintática do sufixo e da base, relacionando 

transparência a processos produtivos. No entanto, ao constatar a opacidade das formações X-

ista, Miranda (1979, p.71) postula dois processos morfológicos distintos, ou seja, duas regras 

para o mesmo sufixo, dividida em dois grupos: grupo A – abriga as formas de base das 

categorias adjetivo e nome [-concreto] e [- comum] com sentido geral de partidários de X-ismo 

(p.ex. budista, funcionalista, fascista etc.) RFP: [X]Adj v N → [[X]Adj v N –ista]Adj N Ag, RAE: 

[[X]Adj v N       -ista]Adj N Ag; grupo B – Agentivos que têm como forma de base a categoria nome 
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[+ concreto] ou  [[- concreto] ^ [+ especialidade]], denotando o sentido aproximado de 

especialista em X (p.ex. neurologista, linguista, ortopedista etc.) RFP: [X]N → [[X]N –ista]N Ag, 

RAE: [[X]N –ista]N Ag. Como postula duas regras para um único sufixo, a autora é obrigada a 

redefinir o termo opacidade a fim de se adequar à hipótese da relação entre transparência e 

produtividade. Nesses termos, Miranda (1979, p.73) considera que uma regra se mantém 

transparente quando a composição fonológica do sufixo anexado é idêntica ao sufixo 

adicionado por outra regra, desde que a especificação sintático-semântica da base e da forma 

resultante da regra impeçam a identificação do sufixo de uma regra com o sufixo da outra regra. 

A partir da proposta de Aronoff (1976), Travaglia (1979) analisou a produtividade da 

RFP [X]Adj → [[X]Adj SUFIXO]Subst. no PB. O autor buscou determinar quais fatores 

condicionam a produção de substantivos a partir de adjetivos. Ele propôs a existência de fatores 

que restringem de um modo geral a produtividade da regra de formação de substantivos a partir 

de adjetivos sem negar a existência de fatores que controlam a produtividade de cada sufixo em 

particular. Travaglia (1979) concluiu que a produtividade de uma RFP depende não só do tipo 

da base, como demonstrou Aronoff (1976), mas também de características: (a) fonológicas - 

como ocorre com as bases das formações X-onho, X-enho, X-inho, X-esco, X-io, X-(t)ório, X-

ário, X-(t)ício, X-eo, X-ácio, X-âneo; (b) semânticas – presente na restrição de agentivo8 como 

ocorre nas formações X-ânsia, X-ência, X-ança e X-ença que se formam, por meio de RFPs, a 

partir das construções X-ia (/X nt + ia/ ou /X nt +sai/); (c) sintáticas – presente no caso de 

restrição relativa à categoria da base, tendo em vista o fato de que a categoria lexical de uma 

palavra só será determinada na sentença, pois pode pertencer a mais de uma categoria e, no caso 

da produtividade dos agentivos, as formações X-ivo. 

Tomando por base dados do português, Basílio (1997) traça um paralelo entre RFPs e o 

Princípio de Analogia (doravante PA), afirmando que, empiricamente, não há diferença entre 

eles, pois uma palavra formada por uma RFP pode ser analisada pelo PA. Por exemplo, a 

palavra “terrestre” pode ser analisada pelo acréscimo do sufixo –estre a um substantivo (terra 

+ -estre) ou como uma formação por analogia (terra – terreste, campo – campestre). No entanto, 

nem sempre as RFPs dão conta de todas as palavras analisadas pelo PA. A autora argumenta 

que uma diferença empírica entre as duas abordagens reside no fato de não precisarmos de 

elementos delimitados e categorizados como os estabelecidos pelas RFPs. Para Basílio (1997, 

                                                           
8 Para Travaglia (1979), um adjetivo é considerado como um agentivo, quando apresentar um significado que caiba 

nas formulações “Que X” (p.ex. roedor – “que rói”; ceifeiro – “que ceifa”), “Que X S” (p.ex. chorão – “que chora 

muito”; beijoqueiro – “que beija muito; briguento – “que briga muito”; movediço – “que se move facilmente) e 

“Que X Y” (p.ex. arteiro – “que faz artes”; carnívoro – “que come carne”; golpista – “que dá golpe”). 
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p. 11), o PA dá conta da produtividade lexical e da criatividade do falante no processo de 

formação de palavras. A autora cita como exemplo a formação “enxadachim”, extraída de 

Guimarães Rosa, que tem uma origem analógica óbvia (espada: espadachim: : enxada: x) e, 

neste caso, não faria sentido estabelecermos uma regra de adição de –chim a um substantivo 

para indicar um instrumento e, mesmo que a regra fosse aplicada, não teria o valor de evocação 

que a formação analógica tem. 

Tomando por base a hipótese lexicalista fraca, Deus (2005) analisou as marcas da flexão 

nominal no português. A autora postula que o gênero é uma propriedade inerente ao nome e, 

portanto, se o núcleo do SN for masculino ou feminino, haverá concordância dos elementos que 

o precedem ou o sucedem (p.ex. artigos e adjetivos) com os traços somente masculinos ou 

somente femininos com esse núcleo. Dito de outro modo, uma palavra como, por exemplo, 

“parede” carrega o gênero inerente de feminino e quando circunscrita dentro de um SN, 

precedida por um artigo e seguida por um adjetivo, tais elementos assumem obrigatoriamente 

uma Representação Morfossintática (RMS) com traços de feminino, acionada pela regra 

sintática de concordância. Nesse caso, teremos [a parede clara]SN ou [uma parede clara]SN. Deus 

(2005) concluiu, então, que atribuir traços é o único efeito que um princípio sintático pode ter 

sobre a Representação Morfossintática (RMS). 

Ancorada na proposta da MD, Oliveira (2007) analisa as peculiaridades nas 

nominalizações em –ção e –mento nas derivações formadas por bases verbais. A autora propõe 

a existência de restrições aspectuais que são impostas pelas raízes verbais, permitindo a 

adjunção da base verbal ora ao sufixo –ção ora ao sufixo –mento. Para Oliveira (2007), os 

verbos que se anexam ao sufixo nominalizador –ção denotam um evento de causação externa 

ou agente, resultando em formas derivadas que denotam o resultado da ação ou da agentividade. 

Já os verbos que se adjungem ao sufixo –mento implicam causa interna, resultando em formas 

derivadas que indicam mudança de estado. A autora sustenta que os verbos causativos não 

podem passar a verbos de mudança de estado com causação interna (p.ex. administrar passa a 

administração, mas nunca *administramento; nomear passa a nomeação e nunca a 

*nomeamento). De modo semelhante, os verbos não-causativos também não podem passar a 

verbos de mudança de estado com causadores externos (p.ex. enriquecer passa a 

enriquecimento, mas não a *enriquecição; envelhecer para a envelhecimento, mas nunca a 

*envelhecição). A autora constata que as nominalizações são sensíveis ao aspecto que, por sua 

vez, deriva da estrutura [raiz + sufixo nominalizador] e conclui que, nas formações derivadas, 

a raiz impõe restrições semânticas na seleção dos sufixos nominalizadores, uma vez que, em 

tais formações, ocorre a interação entre as propriedades aspectuais da forma verbal e dos 
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morfemas verbalizadores. Oliveira (2007) advoga por uma morfologia derivacional de cunho 

sintático, levando em conta as restrições semânticas impostas pelas raízes e pelos morfemas 

verbalizadores. 

Oliveira (2008) analisa os sufixos verbalizadores –ear e –ejar no PB seguindo os 

pressupostos da MD.  A autora mapeia as restrições de cunho semântico-aspectual que 

permitem a seleção de bases nominais e adjetivais ora ao sufixo –ear ora ao sufixo –ejar. A 

autora argumenta que as formas verbais com sufixo –ear denotam situações dinâmicas durativas 

com causação externa, sendo decorrentes da configuração morfossintática [raiz + morfema 

verbalizador –ear] como em atear, bombardear, saquear, golpear etc. O morfema verbalizador 

–ear adjunge-se a substantivos primitivos (p.ex. golpe, grampo, lema etc.), a adjetivos 

primitivos (p.ex. branco, chato, claro etc.) e a algumas formações X-oso (p.ex. formoso e 

mimoso) para formar verbos derivados.  Em sua maioria, as derivações formam verbos 

transitivos diretos (p.ex. bloquear, custear, pastorear etc.) e intransitivos (p.ex. passear, 

borboletear, matear etc.) que denotam situações dinâmicas agentivas com traço [causação 

externa]. Além disso, há ainda formações parassintéticas que denotam causação externa como 

abandear, afoguear, enredear, esfaquear, espernear etc. Já as formações derivadas com o sufixo 

–ejar denotam situações dinâmicas iterativas com a implicação de um agente ou causação 

externa, sendo decorrentes do molde morfossintático [raiz + morfema verbalizador –ejar] como 

em cortejar, esquartejar, gracejar, rastejar etc. As formas derivadas em –ejar formam verbos 

transitivos diretos (p.ex. alvejar, apedrejar, festejar etc.) e intransitivos (p.ex. pestanejar, 

lacrimejar, velejar etc.) que denotam situações dinâmicas agentivas com traço [causação 

externa] bem como algumas derivações formadas a partir de bases adjetivais que denotam 

[causação interna] (p.ex. amarelejar, branquejar, negrejar e vicejar), admitindo uma 

interpretação agentiva/causativa.  Oliveira (2008) conclui que o morfema –ear carrega o traço 

aspectual [+ durativo] e imprime um conteúdo dinâmico as formas derivadas a que se anexa. 

Assim, as formas derivadas em –ear denotam situações dinâmicas que perduram no tempo e 

implicam em causa externa ou agente. Já o morfema –ejar apresenta o traço aspectual [+ 

iterativo] e também imprime um conteúdo dinâmico às suas formas derivadas, implicando em 

causa externa ou agente. Para autora, as raízes verbais carregam significados lexicais 

específicos, impondo restrições semânticas quando anexadas a um morfema derivacional que 

carregue traços aspectuais. 

À luz da MD, Madruga (2014) analisa a alomorfia dos nomes agentivos terminados em 

–dor/-or em português. O autor discute a múltipla alomorfia na formação dos agentivos 

terminados em –dor, -or, -tor, -sor e –zor que formam substantivos como treinador, cantor e 
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transmissor e adjetivos como salvador e enlouquecedor, por exemplo. O autor sustenta a 

hipótese de que a múltipla alomorfia do morfema sufixal é apenas aparente, ou seja, a proposta 

é a redução de quatro alomorfes para apenas dois, -dor e –or, considerando que o morfema seja, 

de fato, -dor. Para tal, Madruga (2014) elaborou um experimento cuja tarefa dos participantes 

foi gerar um nome agentivo em –dor, -tor, -sor, -zor e –or a partir de dois estímulos verbais, 

infinitivo e particípio, apresentados em uma sentença. Os resultados revelaram que a formação 

de nomes agentivos tem como base uma raiz e o tema verbal. Quando o sufixo –dor é anexado 

ao tema verbal, o alomorfe –dor é superficializado, mas quando o morfema –dor é concatenado 

à raiz do verbo, este superficializa-se como –or em função do Princípio do Contorno 

Obrigatório (OCP) que atua no componente fonológico. Seguindo Marantz (2000) e Arad 

(2003), Madruga (2014) conclui que a alomorfia ocorre apenas entre os morfemas –dor e –or, 

sendo os segmentos /t/ e /s/ parte da raiz e não do sufixo. 

Assumindo os pressupostos da MD, Souza (2014) apresenta um breve estudo sobre o 

sufixo nominalizador –idade no PB. Partindo do dicionário Houaiss eletrônico (2009), autora 

selecionou 50 palavras que foram divididas em dois grupos: formas derivadas em –idade que 

partem de adjetivos terminados em –vel, -al, -oso, -ivo e –ico e os derivados terminados em 

vogal temática. Além disso, ela buscou vocábulos terminados em –idade, utilizados com 

alguma frequência na web e que não constavam no Houaiss, a fim de medir a produtividade das 

formações X-idade. Souza (2014) concluiu que há duas possibilidades de formação de palavras 

com o sufixo –idade. A distinção dá-se entre as palavras criadas a partir de raízes (sufixo –idade 

anexado a uma raiz) e palavras criadas a partir do sufixo –idade concatenado a formações 

adjetivais. Além disso, a autora confirmou a produtividade do sufixo –idade quando anexado a 

palavras, constando que novas formações X-idade surgem e apresentam alguma produtividade 

na língua portuguesa, mas essa possibilidade deixa de existir quando o morfema –idade 

concatena-se a raízes.  

Adotando os pressupostos teóricos da MC, Santos (2012) investiga as aproximações e 

diferenças entre –ção e –mento no português do Brasil. Partindo do modelo de Corbin (1987; 

1991), a autora reconhece as propriedades que aproximam –ção e –mento pelas informações 

inerentes aos sufixos que os acompanham desde o primeiro nível do Componente Lexical. 

Considerando a Regra de Construção de Palavras (RCP), Santos (2012) destaca que os sufixos 

–ção e –mento apresentam a mesma relação categorial (RC) entre base e palavra construída, 

que é a nominalização deverbal. Outra semelhança entre os sufixos reside no fato de a operação 

semântica (OS) associada à construção de palavras com esses sufixos carregar o sentido de 

“ação ou processo de V”. A derivação de sentido, presente em algumas palavras construídas 
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com –ção e com –mento, são explicadas pela aplicação da regra semântica menor (RSM), 

permitindo a atualização de sentido de “resultado ou produto da ação ou do processo de V”. Ao 

observar os elementos constitutivos da regra de nominalização, a autora ainda constatou que  –

ção e –mento encontram-se no mesmo paradigma morfológico (PM) como sufixos 

concorrentes. Santos (2012) ressalta também que ambos são empregados na nominalização de 

verbos com sentido de “ação ou processo de V”, podendo apresentar, por extensão de sentido, 

como resultado ou produto da ação/processo verbal. A autora considera ainda que a 

produtividade dos dois sufixos é justificada por não apresentarem maiores restrições na seleção 

das bases a que se adjungem. A fim de resumir as semelhanças entre os sufixos –ção e -mento, 

Santos (2012) esquematiza os aspectos que os aproximam a seguir: 

Esquema 01 - Semelhanças 1 

Esquema 01 – Semelhanças entre -ção e -mento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2012, p.149) 

 

Em relação as diferenças entre –ção e –mento, Santos (2012) constata que o sufixo –ção 

tem o traço semântico de [efetuação], atualizando uma nuance de sentido mais “eventiva” 

enquanto –mento apresenta um traço de [processo], indicando uma nuance de sentido mais 

“contínuo”. A autora destaca que o sufixo –mento atualiza o sentido de “processo”, 

caracterizado pela nuance de dispersão temporal gradativa de evento. O mesmo não ocorre com 

–ção, que se mostra não gradativo. Santos (2012) considera que o sufixo –ção apresenta o 

sentido de “ação” que atualiza o sentido [+agentivo] diferentemente do que ocorre com –mento 

que tem uma nuance [-agentivo]. Ao observar o sentido das bases em relação ao seu étimo, a 

autora notou que o sufixo –ção tende a atualizar o sentido mais prototípico verbal da base que, 

no caso de verbos construídos sobre bases verbais (p.ex. agitar, de agir), atualiza o sentido 

Semelhanças entre –ção e –mento 

(Conforme CORBIN 1987 e 1991): 

 

RCP → RC     nominalização deverbal 

OS → sentido geral    “ação ou processo de V” 

PM → afixos concorrentes   

RSM → derivação de sentido   “resultado”; “produto” 

Informações afixais → características  (disponíveis, sufixo...) 
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original da base. No entanto, no caso de bases oriundas de substantivos e adjetivos, o sufixo –

ção tende a atualizar o sentido derivado do verbo. Em relação ao sufixo –mento, a autora atesta 

que esse sufixo apresenta um traço [+aspectual], recuperando mais facilmente o sentido de 

origem substantiva e adjetiva das bases verbais e atualizando o sentido derivado de bases com 

origens verbais. Além disso, Santos (2012) constata que as informações históricas, associadas 

ao sufixo –ção, confirmam o traço [+geral] e, em alguns casos, indicam uma nuance 

[+coloquial]. Já o sufixo –mento tende a trazer um traço [+específico] e, em muitas situações, 

atualiza o sentido [+especializado], próprio de áreas técnicas e científicas. Em relação à 

referencialidade, o sufixo –ção tende a referir-se mais propriamente à ação verbal, sendo 

marcado pela informação semântica anexada ao item sufixal enquanto o sufixo –mento tende a 

atualizar o sentido [+aspectual], resultante de operação semântica de concretude. Em suma, 

Santos (2012) esquematiza os aspectos que diferenciam os sufixos –ção e –mento a seguir: 

Esquema 02 - Diferenças 1 

Esquema 02 – Diferenças entre -ção e -mento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2012, p.153) 

 

Diferenças entre –ção e –mento 

(Categorias analíticas conforme CORBIN 1997 et seq.): 

Tendências (análise comparativa das formas duplas): 

 -ção -mento 

Sentido (duração) [+eventivo] [+contínuo] 

Subcategorização [+agentivo] [+processual] 

Dados históricos [+geral] [+específico] 

 [+coloquial] [+especializado] 

 

Referência ação verbal (concretização) 

(marca de autorização) pelo afixo pela base 

 

Quanto à base [+verbal] [+aspectual] 

Acepção atualizada sentido de origem em V recupera sentido de A/S 

(quanto à origem do Vb) sentido derivado de A/S sentido derivado de V 
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Como contribuição ao conhecimento da língua, a autora conclui que foi possível 

descortinar os aspectos semelhantes entre os sufixos –ção e –mento, considerados na literatura 

como concorrentes, mas que, cada um, apresenta sua própria identidade e especificação, o que 

justifica a construção de itens lexicais sobre a mesma base. 

Seguindo a proposta da MC, Neto e Soledade (2015) investigaram a polissemia do 

esquema de construção das formações X-ário no português arcaico. Os autores argumentam 

que Gonçalves e Almeida (2013) entendem que há uma combinação entre as propriedades do 

item lexical com as propriedades semânticas do esquema [Xi –ário]Nj, vista em criações do 

século XX como fraldário (lugar público onde se troca fralda), berçário (lugar em que ficam os 

berços) e rimário (coletânea de rimas). No entanto, discordam da análise de Gonçalves e 

Almeida (2013) por considerarem que as propriedades semânticas de formações como, por 

exemplo, rimário não são, a priori, instanciadas por um esquema de lugar. Neto e Soledade 

(2015) propõem um esquema dominante com propriedades semânticas gerais e sem marcas 

morfossintáticas para abrigar os vários sentidos que os subesquemas irão produzir: <[Xi –ário]Rj 

↔ [x envolvido em SEMi]Rj>. As instanciações de valor relacional representavam 18 de 58 

ocorrências. Em algumas, o emprego como modificador são formas empregadas como núcleos 

de sintagmas nominais como calvário (modificador de monte), por exemplo. Tais ocorrências 

reforçam a centralidade das instanciações relacionais que apresentam embriões de outras 

noções integradoras da rede polissêmica de –ario como, por exemplo, o valor agentivo (p.ex. 

ternário e voluntário) ou ainda o valor de quantidade (p.ex. selário e solitária). Os autores 

consideram que a noção relacional implica na representação formal com a especificação da 

categoria de output como A (adjetiva): <[Xi –ário]Aj ↔ [qualidade relativa a SEMi]Aj. Eles 

apresentam uma rede polissêmica em torno da noção de agente, representada pela categoria de 

output como substantiva: 
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Esquema 03 – Rede polissêmica [Xi –ário]Sj em torno da noção de agente 

 
Fonte: Neto e Soledade (2015, p.166) 

Esquema 03 - Rede polissêmica 1 

Neto e Soledade (2015) formulam também uma rede de subesquemas para a categoria 

de objeto, representada pela especificação do produto como substantivo: <[Xi –ário] ↔ [objeto 

relacionado a SEMi]Sj. Além do subesquema de objeto, os autores propõem ainda uma rede 

polissêmica para a categoria dos locativos, representada pela categoria de produto especificada 

como substantiva: 

Esquema 04 - Rede 1 

Esquema 04 – Rede polissêmica [Xi –ário]Sj para a categoria dos locativos 

 
Fonte: Neto e Soledade (2015, p.167) 

 

Levando em conta o esquema dominante e os subesquemas mais gerais, os autores 

concluem que as formações X-ário podem ser representadas pela seguinte esquematização: 
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Esquema 05 – Representação das formações X-ário 

 
Fonte: Neto e Soledade (2015, p.168) 

Esquema 05 - Representação 1 

Nesse modelo de representação, Neto e Soledade (2015) ressaltam que a MC de Booij 

(2010) apresenta os fundamentos essenciais para se compreender a estrutura do léxico em 

termos de construção e esquemas. No entanto, assumem que o modelo ainda não se mostra 

eficiente no tratamento de aspectos importantes como a flutuação categorial do constructo e das 

várias relações semânticas que demandam especificação que se estabelecem entre bases e 

palavras complexas, entre esquemas e palavras complexas, entre esquemas e subesquemas, 

entre subesquemas e subesquemas. 

Em suma, este capítulo apresentou um breve percurso sobre os principais fundamentos 

da morfologia e seus processos de formação de palavras. Além disso, tornou-se evidente o papel 

da morfologia nos modelos formais de léxico e gramática que ora foi concebida como um 

componente autônomo da gramática ora estava diluída na sintaxe. A partir da década de 1970, 

tornou-se crescente o interesse pela morfologia derivacional e diversas especulações foram 

feitas a respeito da existência e da necessidade de um léxico mental como componente da 

gramática. No que se refere às palavras complexas, os estudos linguísticos formais restringem-

se a pesquisas sobre o processamento morfológico no PB, sendo notório os avanços e 

contribuições na teorização e na investigação dos processos de formação de palavras. No 

entanto, há ainda muitas questões a serem respondidas, principalmente com relação ao 

processamento de palavras morfologicamente complexas por sufixação na língua portuguesa. 

Torna-se relevante a compreensão dos aspectos envolvidos no reconhecimento de tais palavras 

e de como elas são acessadas pelos falantes do português do Brasil.  
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

  

Neste capítulo, serão explicitados os pressupostos teóricos nos quais se fundamentam 

as questões relacionadas com a representação e o processamento das palavras 

morfologicamente complexas no léxico mental. Este enquadramento teórico permitir-nos-á 

compreender alguns modelos de acesso e de representação de palavras complexas bem como 

os efeitos de frequência que atuam nas diversas hipóteses de representação de itens 

etimologicamente derivados na mente do falante, abrindo, assim, perspectivas para a postulação 

de hipóteses e a análise de dados nos capítulos posteriores. 

 

 

3.1. Modelos de acesso e representação de palavras complexas  

 

 

Segundo Comrie (1981), a estrutura e a prevalência de palavras morfologicamente 

complexas variam nas línguas do mundo. Em línguas isolantes (p.ex. chinês e vietnamita), as 

palavras tendem a ser monomorfêmicas, isto é, indivisíveis, não podem ser sistematicamente 

segmentadas. No entanto, em línguas aglutinativas (p.ex. turco), os elementos mórficos são 

anexados à palavra-base embora os afixos possam ser fonológica e morfologicamente 

modificados pelas propriedades da base. Contudo, em línguas flexionais ou fusionais (p.ex. 

inglês e hebraico), as palavras são, por vezes, compostas por múltiplos morfemas, mas nem 

sempre constitui uma tarefa fácil delimitar a fronteira entre eles. De modo geral, as palavras 

diferem em relação à variabilidade fonológica e morfológica nas línguas do mundo e isso 

influencia a saliência de seus elementos constituintes. Assim, esta variação estrutural pode 

implicar na maneira como as palavras são representadas e organizadas no léxico mental.  

No que se refere às questões sobre a natureza dos processos envolvidos no 

reconhecimento de palavras complexas e sua representação no léxico mental dos falantes, há 

diferentes abordagens, no campo da Linguística e da Psicolinguística, que divergem quanto ao 

modo como as representações lexicais organizam-se no léxico mental: se por palavras, por 

morfemas ou ambos. A questão que se coloca é saber se o que estamos processando são palavras 

ou morfemas. Na literatura, deparamo-nos com diferentes teorias sobre como as palavras estão 

representadas na nossa mente e sobre a natureza dos itens que são armazenados. No entanto, as 
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três teorias mais difundidas tradicionalmente na literatura são: o Modelo de Decomposição 

Plena, o Modelo Dual e o Modelo Único. 

De um lado, no Modelo de Decomposição Plena, Taft e Forster (1975) argumentam que 

as palavras complexas estão representadas no léxico mental sob forma decomposta e são 

reconhecidas a partir de seus constituintes, isto é, raízes9 e afixos. Dito de outro modo, os 

autores postulam que haveria um processo de decomposição pré-lexical obrigatório, em que as 

palavras seriam segmentadas em unidades menores antes de sua ativação, ou seja, seria possível 

isolar seus constituintes antes de seu acesso propriamente dito. Neste caso, raízes e morfemas 

têm entradas lexicais distintas e, deste modo, o morfema é considerado a menor unidade 

estocada no léxico mental. Neste modelo, cada raiz tem acesso completo às informações 

referentes aos afixos com os quais a sua combinação é licenciada. Desse modo, a partir da 

compatibilidade entre radicais10 e afixos, isolar-se-ia a raiz de uma forma derivada a fim de se 

testar a validade e pertinência da combinação entre seus constituintes. Por exemplo, na palavra 

unlucky, a busca iniciar-se-ia a partir da raiz luck e, uma vez localizada, verificar-se-ia então 

sua compatibilidade com o prefixo e o sufixo, respectivamente un- e –y, de modo a validar a 

combinação unlucky. Com isso, “o reconhecimento da forma derivada unlucky exige uma 

análise morfológica da palavra, isto é, o prefixo un- e o sufixo –y devem ser extraídos da palavra 

complexa antes que a representação lexical de unlucky possa ser acessada” (TAFT e FORSTER, 

1975, p.638).  

No Modelo de Decomposição Plena, as palavras complexas podem ser analisadas e 

segmentadas em raízes e afixos, cada qual contribuindo para a previsibilidade semântica e 

gramatical da palavra inteira (MORRIS e STOCKALL, 2012, p.1). No entanto, é perceptível a 

distinção entre a informação vinculada pela raiz, que é inicialmente acessada na primeira fase, 

e a informação sobre as propriedades semânticas e sintáticas dos morfemas, que são acessados 

posteriormente em um segundo estágio. Halle e Marantz (1993), no quadro da Morfologia 

Distribuída, consideram que a computação sintática opera por fases com unidades desprovidas 

de som, demarcadas por traços categorizadores. Assim, ao final de cada fase, esses traços são 

implementados por raízes, afixos e marcas de concordância (peças de vocabulário). Estas peças, 

                                                           
9 Segundo Rocha (2008, p. 100), “a Raiz é o morfema comum a várias palavras de um mesmo grupo lexical, 

portador da significação básica desse grupo de palavras”. Assim, por exemplo, em claro, clarear, aclarar, 

esclarecer, esclarecimento e clarividência, a raiz é clar-. 
10 Para Kehdi (1990, p.26), “o Radical corresponde ao elemento irredutível e comum as palavras de uma mesma 

família”. Assim, considerando a série pedra/ pedreiro/ pedraria/ pedregulho/ apedrejar é o elemento pedr- que 

representa o radical, pois remete ao significado básico da palavra. 



50 
 

 

então, passam por operações pós-inserção e adquirem a forma morfofonológica final (MAIA 

ET AL., 2007, p.3-4).  

Na Morfologia Distribuída, Halle e Marantz (1993 apud MORRIS e STOCKALL, 2012) 

argumentam que as formas regulares e irregulares do passado em inglês são geradas por regras 

abstratas. Todas as formas do passado têm uma representação abstrata TPAST, que pode ser 

realizado de três formas: , /t/ ou /d/ a depender da raiz com o qual o traço de passado se 

concatena. As duas primeiras realizações são restritas a um pequeno conjunto de raízes que 

estão listados como alomorfes irregulares enquanto a realização /d/ aplica-se a qualquer raiz 

livremente desde que não apareça nas duas primeiras listas memorizadas, como se vê na 

formalização abaixo: 

(1)  

 

Em (1), as regras são suficientes para explicar todas as formas regulares do passado e 

todas aquelas com expoente nulo (hit, cut), que simplesmente carregam o alomorfe  do tempo 

passado nas formas finitas. No entanto, formas como sang ou sold exigem uma regra de 

ajustamento da vogal do radical, como a regra expressa em (2-a), que mapeia a vogal anterior 

alta // passando a anterior baixa /æ/ quando ocorre junto com o morfema de passado. 

(2)  

 

Assim, a forma irregular sold é hipoteticamente gerada a partir da raiz √𝑠𝑒𝑙𝑙 + a forma 

default /d/ + a regra de ajustamento morfofonológica que mapeia /Ɛ/  /o/. Contudo, a forma 

irregular sang é gerada a partir de sing + alomorfe  do tempo passado + a regra //  /æ/. No 

entanto, a forma irregular slept ocorre a partir de √𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 + o alomorfe de passado /t/ + a regra 

//  /Ɛ/. 
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Stockall e Marantz (2006) argumentam que a magnitude dos efeitos de priming (pré-

ativação) é a mesma para as formas regulares e irregulares do passado em inglês. Nos estágios 

iniciais de ativação lexical, todas as formas morfologicamente complexas ativam igualmente 

suas respectivas raízes, independente da forma fonológica dos vários alomorfes. Para os 

autores, esses efeitos dependem fundamentalmente da modalidade do prime (estímulo) e se a 

direcionalidade de priming (pré-ativação) parte das formas do passado para o presente simples 

ou vice-versa. Por exemplo, o processamento da cadeia taught envolve a ativação da raiz 

√𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ e essa ativação é o resultado do reconhecimento bem-sucedido da forma de superfície 

[ɔ] como output da regra que opera sobre a forma subjacente /iʃ/ (MORRIS e STOCKALL, 

2012, p.2). 

No meio do caminho, entre hipóteses decomposicionais e não decomposicionais, há o 

Modelo Dual. Deste ponto de vista, na Teoria de Palavras e Regras, Pinker (2000) afirma que 

a linguagem humana funciona a partir da memorização de palavras e da aplicação de regras que 

se combinam para formar sintagmas e sentenças. O léxico mental é estabelecido por um 

procedimento de memória associativa, no qual as representações fonológicas e os conceitos são 

mapeados uns aos outros, possibilitando a aprendizagem, o armazenamento e o processamento 

de tais relações. Conforme o princípio de arbitrariedade do signo linguístico, não há como 

prever o significado de uma palavra como, por exemplo, ‘coelho’, tomando por base apenas a 

forma sonora. Desse modo, o conjunto de pares forma-significado de uma sequência como 

“coelho” estaria representado no léxico mental e remeteria ao conceito memorizado que se tem 

de um animal peludo de longas orelhas e rabo curto e fofo.  Assim, a palavra ‘coelho’ seria 

armazenada como uma única entrada lexical, pareada pela forma sonora e semântica. Por outro 

lado, as regras gramaticais, aplicadas aos elementos lexicais, são procedimentos concatenativos 

que possibilitam prever o significado de um vocábulo a partir de suas partes constitutivas como, 

por exemplo, em ‘coelho + -s’.  Neste caso, a regra gramatical concatena a palavra ‘coelho’ ao 

morfema flexional de plural {-s}. Para Pinker (2000), os nomes seriam representados inteiros 

no léxico, pareados pela forma sonora e semântica. O autor cita como exemplo a palavra inglesa 

‘duck’ (pato). No entanto, deve-se considerar que, na língua portuguesa, pode-se sustentar que 

a palavra-base concatena-se à morfemas gramaticais, visto que, em ambiente de juntura interna 

de palavra, tem-se a queda do último segmento da palavra-base para amalgamá-la ao sufixo 

como, por exemplo, em ‘livreiro’ (livro + -eiro). Note-se que a forma *livroeiro não é licenciada 

em português. Assim, entende-se que, para o PB, uma forma como ‘livro’ entraria inteira no 
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léxico e, por uma regra de ajustamento, se concatenaria então ao sufixo, formando a nova 

palavra. 

Para Pinker e Ullman (2002), as formas irregulares do passado em inglês são 

memorizadas como itens lexicais enquanto as formas regulares são formadas por regras 

gramaticas. Assim, as formas irregulares (p.ex. come/came, feel/felt etc.) são adquiridas e 

armazenadas no léxico como qualquer outro item lexical. Dito de outro modo, os verbos 

irregulares em inglês, por serem arbitrários e não previsíveis, são memorizados como pares de 

itens lexicais, sendo associados a fim de capturar a relação gramatical entre uma palavra e outra. 

Por outro lado, as formas regulares são produtivamente geradas por uma regra. Por exemplo, a 

forma verbal ‘walked’ consiste em dois elementos distintos, a raiz e o morfema de passado ([ 

[V] + ed] ]), sendo que ambos apresentam entradas lexicais independentes. Assim, uma regra 

determinística combina essas formas (walk + ed) e seu sentido composicional é formado pelo 

significado de suas partes constituintes. No entanto, as formas irregulares servem de gatilho 

para a não aplicação da regra default, que somente é disparada quando não há uma forma 

irregular armazenada no léxico. Contudo, cabe reiterar que o léxico seria uma subdivisão da 

memória contendo, entre outras coisas, milhares de pares arbitrários de som e significado 

enquanto a gramática, por sua vez, abrangeria um sistema de operações combinatórias 

produtivas que unem morfemas e palavras do léxico para formar sintagmas e sentenças 

(PINKER e ULMAN, 2002).  

Por outro lado, do ponto de vista do Modelo Único, nos Modelos Baseados no Uso, o 

léxico é considerado tradicionalmente como um repositório de informações sobre morfemas e 

palavras e emerge de modo que o cérebro responde e armazena a experiência linguística, 

criando unidades cuja força lexical e produtividade são determinadas pela frequência de 

ocorrência do item e pela frequência de tipo de unidades linguísticas (BYBEE, 1995).  

No Modelo Único, todas as formas de passado, sejam elas regulares ou irregulares, são 

armazenadas na memória associativa. De modo semelhante, o Modelo Dual também preconiza 

que há um armazenamento no sistema de memória associativa, mas apenas para as formas 

irregulares de passado em inglês. Ambos os modelos preveem que as generalizações de passado 

são feitas por analogia fonológica às formas verbais armazenadas na memória. No entanto, o 

Modelo Único admite que as formas regulares de passado, armazenadas na memória 

associativa, também estão disponíveis por analogia às formas verbais que compartilham as 

mesmas semelhanças fonológicas. Ambridge e Lieven (2011, p.171) argumentam que se 

gerarmos uma nova forma verbal de passado como, por exemplo, a partir do verbo ‘clow’, o 

falante adulto poderá produzir o verbo ‘clew’ por analogia fonológica (phonological analogy) 
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a outras formas que seguem o mesmo paradigma verbal (throw/threw “atirar/atirou”, blow/blew 

“soprar/soprou”, know/knew “saber/soube” etc.). Neste caso, teremos o mesmo procedimento 

associativo tanto para o Modelo Único quanto para o Modelo Dual, já que se trata de uma forma 

irregular de passado. No entanto, a partir do verbo ‘clow’, é previsto que o adulto possa produzir 

também a forma regular ‘clowed’ por analogia fonológica (phonological analogy) a outros 

verbos que sofrem regularização no paradigma verbal de passado (show/showed 

“mostrar/mostrou”, crow/crowed “cacarejar/cacarejou”, walk/walked “andar/andou” etc.). 

Neste caso, a preferência por uma dada forma em detrimento de outra dependerá da quantidade 

de formas regulares e irregulares armazenadas no léxico mental e do quanto cada uma das 

formas verbais está disponível por analogia fonológica a outros verbos. Assim, teríamos uma 

relação com a frequência no input de modo que formas verbais mais frequentes como, por 

exemplo, know/knew (saber/sabia) estariam mais disponíveis do que as formas crow/crowed 

(cacarejar/cacarejou). Nessa situação, atuam a frequência de ocorrência da palavra e a 

frequência de tipo do morfema. Assim, as palavras de baixa frequência têm representações 

menos robustas e por isso estariam mais suscetíveis a sofrerem analogia com as formas 

regulares, cujo morfema de passado tem maior frequência de tipo, por isso knew tende a se 

manter e know não é regularizado. No entanto, para o Modelo Dual, o falante poderia produzir 

apenas a forma verbal regular de passado ‘clowed’, usando a regra default ([clow + -ed]), mas 

nunca seria capaz de produzir este verbo regular de passado por analogia a outras formas 

regulares estocadas no léxico.  

De acordo com Hay e Baayen (2005), Bybee (2007) e Pierrehumbert (2001) a estrutura 

morfológica emerge de regularidades estatísticas na relação entre forma e significado. Os 

autores admitem entradas lexicais distintas para as formas verbais complexas, regulares e 

irregulares, entre as quais se estabelecem gradualmente associações ou conexões de diferentes 

forças e níveis de generalidade entre seus elementos constituintes. A partir de um padrão de 

associação em rede, apreende-se a relação entre a estrutura fonológica da raiz e as formas de 

passado (run ~ ran, walk ~ walked etc.). Com isso, as formas do presente simples (come/ walk) 

são mapeadas a partir das estruturas verbais do passado (came/ walked) e vice-versa, sem a 

necessidade de regras simbólicas evidentes e sem a priori realizar uma distinção entre verbos 

regulares e irregulares. Desse modo, Bybee (2007) argumenta que as formas regulares e 

irregulares do passado estão representadas no léxico e estruturadas de modo que as 

generalizações ou esquemas emergem a partir das semelhanças entre as formas verbais (p. 168). 
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De acordo com Bybee (1995, 2001), os esquemas são generalizações sobre conjuntos 

de palavras que possuem propriedades similares de conexões fonológicas e semânticas. A 

representação de uma generalização como um esquema é regida pelo princípio de que todo 

conhecimento gramatical é representado de modo uniforme. Em português, por exemplo, as 

formas “amar”, “matar” e “cantar” são armazenadas como itens lexicais independentes que, por 

sua vez, permitem aos falantes estabelecerem conexões fonológicas e semânticas com outras 

palavras que possuem a mesma terminação verbal, possibilitando a construção genérica X-ar 

que servirá para sancionar novas produções como “lular”, “resetar”, “blogar”, “deletar” etc. A 

autora postula a existência de dois tipos de esquemas: esquemas orientados para a fonte e 

esquemas orientados para o produto. O esquema orientado para fonte equivale a um conjunto 

de palavras que formam o input, a fonte, de um processo de analogia morfológica capaz de 

converter uma palavra-base em forma derivada. Nas palavras de Bybee (1995),  

 

[...] os esquemas orientados para a fonte são generalizações sobre pares de 

formas básicas e derivadas, tais como wait, waited. Estes esquemas 

correspondem aproximadamente a regras gerativas, uma vez que podem ser 

pensados como instruções para modificar uma forma a fim de se obter outra 

derivada. (BYBEE, 1995, p. 430, tradução nossa)11. 

 

Para a autora, os esquemas orientados para a fonte correspondem mais ou menos às 

regras tradicionais (p.ex. wait –waited) e podem ser descritos por operações que derivam o 

output B do input A. Assim, as formas verbais regulares de passado em inglês são descritas 

como um esquema orientado para a fonte, pois há um processo morfológico para a formação 

do passado a partir da raiz do verbo, anexando-se /t/, /d/ ou / ɨd/ (BYBEE, 1995, p.431).  No 

entanto, a autora admite que “este padrão também parece ser orientado para o produto, no caso 

de um conjunto de verbos que não sofrem nenhuma mudança no passado verbal (p.ex. put, set, 

quit, cut, spread etc.) 12” (BYBEE, 1995, p.431).  Porém, a autora afirma que: 

 

  

                                                           
11 [...] source-oriented schemas are generalisations over pairs of basic and derived forms, such as wait, waited. 

These correspond roughly to generative rules, since they can be thought of as instructions for how to modify one 

form in order to derive another.  
12 But this pattern also appears to be product-oriented in the case of the set of verbs that undergo no change in the 

past tense (e.g. put, set, quit, spread, etc.). 
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[...] os esquemas orientados para o produto não têm uma contraparte na teoria 

gerativa. Eles são generalizações sobre conjuntos de formas complexas ou 

“derivadas”, tais como strung, stung, flung, hung etc., que mostram quais 

traços estas formas derivadas têm, mas sem estipular as operações que levam 

a produzir tais formas. (ZAGER, 1980 apud BYBEE, 1995, p. 430, tradução 

nossa)13. 

 

No esquema orientado para o produto, conforme descrito por Bybee (1995), as formas 

irregulares de passado em inglês são associadas umas às outras por semelhanças de família. A 

autora defende que todos os verbos com alomorfe  exigem que suas formas de passado 

terminem em vogal frouxa14 e segmento oclusivo alveolar, com exceção de beat, que tem vogal 

tensa (BYBEE, 1995, p. 431).  

Em relação às formas regulares de passado, elas também podem formar um esquema 

orientado para o produto além da possibilidade prevista de um esquema orientado para a fonte. 

Bybee (2010) defende que os itens lexicais estabelecem associações por conexões 

fonética/fonológica e semântica, resultando em relações morfológicas. Deste modo, para as 

formas regulares de passado, a estrutura morfológica emerge em função da similaridade da 

consoante final /d/ e da semelhança de significado de tempo passado para todos os itens verbais 

regulares, como se observa na figura 02. 

Figura 02 - Estrutura morfológica 1 

Figura 02 – Estrutura morfológica de passado projetada por conexões fonética/fonológica e 

semântica para os verbos regulares played, spilled, spoiled, banned e rammed 

 

 
  

Fonte: Bybee (2010, p.23) 

                                                           
13 [...] product-oriented schemas have no counterpart in generative theory. They are generalisations over sets of 

complex or “derived” forms, such as strung, stung, flung, hung, etc., which show that what features these derived 

forms have but without stipulating the operations it takes to produce such forms (Zager, 1880). (Bybee, 1995, 

p.430). 
14 Segundo Lamprecht (2009), as vogais frouxas são produzidas com a posição da língua um pouco mais baixa 

que as tensas e apresentam menor duração. No inglês, correspondem as vogais [, , æ, ʊ, ʌ]. 
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Com isso, temos um armazenamento redundante de todas as formas verbais regulares 

de passado, mesmo tendo a possibilidade de aplicação de um processo morfológico para a 

formação regular do passado como descrito por Bybee (1995, p.431). No entanto, saber qual 

dessas duas possibilidades ocorrerá, dependerá sobretudo da quantidade de itens regulares de 

passado que estão armazenados e quão disponível está cada item para analogia (AMBRIDGE 

e LIEVEN, 2011, p.171). 

Em síntese, as questões relativas à organização de palavras morfologicamente 

complexas no léxico mental têm sido foco de inúmeros estudos linguísticos e psicolinguísticos. 

Nesta seção, apresentaram-se os modelos que começaram a investigar se e como as palavras 

complexas são armazenadas e, consequentemente, acessadas em sua forma plena (palavra 

inteira) ou via suas subpartes. Três abordagens foram apresentadas e discutidas, sendo que, por 

oposição, duas delas representam os extremos de um continuum teórico: a hipótese de 

decomposição plena e a hipótese de representação plena.  

De acordo com os modelos decomposicionais, assume-se que os morfemas livres e 

presos (raízes e afixos) são listados no léxico. Os constituintes morfêmicos são utilizados para 

compor as palavras complexas online no processo de acesso lexical ou para reconhecê-las após 

a decomposição (cf. TALF e FORSTER, 1975; MORRIS e STOCKALL, 2012).  

No outro extremo do continuum, os modelos de representação plena assumem que todas 

as palavras, simples ou complexas, estão representadas no léxico mental como unidades 

inteiras, independente de sua estrutura interna, e são acessados sempre em sua forma plena, ou 

seja, pela palavra inteira (cf. BYBEE, 1995, 2001, 2007, 2008, 2010; PIERREHUMBERT, 

2007).  

Entre os dois polos do continuum teórico, estão os modelos híbridos. Estes assumem 

que tanto o acesso direto quanto os processos de decomposição operam no léxico (PINKER e 

ULMAN, 2002; HAY e BAAYEN, 2002, 2005; HAY, 2003). Em tais modelos, o foco de 

discussão está nos vários fatores que afetam a organização e o acesso das diferentes entradas 

lexicais como veremos a seguir.  

Em suma, nesta seção, foi possível traçar um continnum bem delimitado, abarcando os 

diversos modelos de representação e processamento de palavras morfologicamente complexas 

no léxico mental. 
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3.2. Os efeitos de frequência no processamento e na representação de palavras 

morfologicamente complexas  

 

 

Têm sido observados efeitos de frequência de ocorrência e de tipo no processamento de 

formas complexas. Com relação às formas flexionadas, a frequência afeta o processamento de 

itens regulares e irregulares de modos distintos no léxico. Para o Modelo Dual, Pinker (2000) 

afirma que as formas verbais irregulares são fortemente afetadas pela frequência, mas os itens 

verbais regulares quando apresentam efeitos de frequência, estes efeitos são mínimos. Neste 

caso, os itens regulares não mostram qualquer efeito de frequência porque são ativados por 

regras simbólicas, aplicadas como default, desconsiderando a frequência de uso. Assim, 

somente as formas verbais irregulares são sensíveis aos efeitos de frequência, pois são 

recuperadas da memória pela forma plena, a palavra inteira. O autor alega que os verbos 

irregulares em inglês, por serem imprevisíveis e restritos, formam uma classe fechada de verbos 

com cerca de 180 itens e, portanto, devem ser memorizados no léxico mental e ativados como 

uma palavra inteira enquanto os verbos regulares, por serem previsíveis e utilizados 

amplamente, constituem uma classe aberta de verbos e, deste modo, são gerados por regras 

simbólicas. Para o Modelo Único, todas as palavras, sejam elas regulares ou irregulares, 

derivadas ou simples, são armazenadas inteiras e estabelecem conexões por similaridade 

fonológica e semântica entre si no léxico mental. Neste caso, a frequência do mapeamento entre 

as palavras no léxico é essencial para explicar o processamento dessas formas na mente do 

falante. Bybee (1985, 1988, 1995, 2001) propõe a existência de duas medidas de frequência: 

frequência de ocorrência e frequência de tipo. A primeira corresponde ao número de vezes em 

que uma determinada palavra ou morfema aparece em um corpus oral ou escrito enquanto a 

segunda refere-se à frequência de uma determinada estrutura no léxico que pode ser um afixo, 

um padrão acentual ou uma unidade sonora, por exemplo. 

Hay e Baayen (2002) argumentam que frequência e produtividade estão intimamente 

relacionadas. No Modelo de Redes, Bybee (2007, p.173) assume que a frequência de tipo é o 

fator determinante de produtividade enquanto a frequência de ocorrência é significante por si 

só e expressa a força lexical, não representando jamais o mapeamento entre a base e o derivado. 

A autora assume uma relação entre frequência de ocorrência e a força das conexões 

estabelecidas entre a forma derivada e sua base. Bybee (1985, 1988, 1995, 2001) considera que 

as palavras complexas de baixa frequência estabelecem conexões com outros itens lexicais para 

serem ativadas e, portanto, formam conexões mais fortes com outras formas estocadas no léxico 
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mental e são armazenadas em termos de unidades mais básicas. Em contrapartida, palavras 

complexas de alta frequência são acessadas de forma independente no léxico mental e, desse 

modo, adquirem maior autonomia lexical em função da perda de transparência fonológica e 

semântica, apresentando conexões mais fracas com as formas a elas relacionadas. No entanto, 

Hay e Baayen (2002) consideram que as frequências de ocorrência e de tipo não são boas 

indicadoras de produtividade. Para os autores, o grau de produtividade de um afixo é previsto 

pela frequência de formas decompostas no léxico. Em outras palavras, um afixo é considerado 

produtivo se for facilmente segmentado e reconhecido a partir das palavras derivadas a que está 

adjungido, sendo identificado e separado do radical, isto é, representado no léxico 

independentemente do item. No entanto, no Modelo de Redes, Bybee (1985, 1988, 1995, 2001) 

considera que cada item tem uma entrada lexical, independentemente de sua estrutura 

morfológica e, deste modo, a palavra é considerada a menor unidade representada no léxico 

mental. Cabe ressaltar, conforme já mencionado, que, para a autora, as palavras, sejam elas 

simples ou complexas, são armazenadas inteiras em uma rede de conexões baseadas em 

semelhanças fonológica e semântica. 

Geralmente, os efeitos de frequência da forma plena da palavra são dissociados dos 

efeitos de frequência de seus constituintes morfêmicos, raízes e afixos, endossando a ideia de 

que a produtividade da palavra inteira obscurece a estrutura morfológica, com a forma plena da 

palavra precedendo suas subpartes. Hay e Baayen (2005) sugerem que raízes e afixos podem 

muito bem desenvolver suas próprias representações lexicais, mas tais representações 

dependem principalmente da gradação de suporte probabilístico recebido por analogia 

paradigmática. Por exemplo, nas formas verbais de passado em inglês, o grau com que o 

morfema –ed está presente em walked depende da quantidade de relações estabelecidas com 

outras palavras no léxico que ocupam posições semelhantes no paradigma flexional (HAY e 

BAAYEN, 2005, p. 343). Os autores ressaltam ainda que as palavras derivadas e os compostos 

também estão distribuídos por relações paradigmáticas, formando famílias morfológicas em 

virtude do compartilhamento de raízes como em worm-wormy, ringworm-woodworm, por 

exemplo.  

Hay e Baayen (2002, 2005) defendem que muitos fatores são responsáveis pela 

segmentação de um afixo, incluindo a alomorfia, a probabilidade fonotática de juntura na 

fronteira base-afixo e a razão entre base e derivado (frequência relativa), corroborando a ideia 

de que a analisabilidade de uma palavra não deve ser considerada uma categoria binária, mas 

sim um fenômeno escalar ou gradiente. 
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De acordo com Hay (2003), o grau de decomponibilidade de uma determinada palavra 

complexa depende da frequência relativa15 da palavra derivada e sua base, ou seja, da relação 

existente entre a frequência de ocorrência da base e da forma derivada a ela relacionada. Nos 

casos em que as formas derivadas são mais frequentes que suas bases (p.ex. illegible / legible), 

o reconhecimento das palavras morfologicamente complexas realiza-se pelo acesso direto, ou 

seja, as formas derivadas são semanticamente opacas e seu acesso se dá pela palavra inteira, 

revelando que as palavras complexas frequentes têm sua própria representação lexical. Se, por 

outro lado, as formas derivadas são menos frequentes que suas bases (p.ex. iliberal / liberal), 

seu reconhecimento é feito por decomposição lexical, isto é, seu acesso é realizado a partir de 

seus constituintes, evidenciando que suas bases são semanticamente transparentes e têm uma 

forte representação no léxico mental. Com efeito, Hay (2003) admite que as formas derivadas 

mais frequentes que suas bases são processadas e representadas em sua forma plena. Assim, 

tais palavras complexas tendem a ser armazenadas e representadas inteiras no léxico mental. 

No entanto, as formas derivadas menos frequentes que suas bases tendem a ser processadas e 

acessadas pela decomposição de suas subpartes. Deste modo, tais itens derivados são 

decompostos durante o processamento em base e afixo, tendo seu significado computado por 

suas partes. Para a autora, as palavras que são acessadas frequentemente têm um nível de 

ativação maior do que os itens acessados raramente. Dito de outro modo, as palavras que vemos 

e ouvimos muitas vezes (p.ex. cachorro) são reconhecidas mais rapidamente do que os itens 

que vemos raramente (p.ex. aquiescência). De acordo com Hay (2003), quando uma palavra 

complexa é mais frequente que sua base (p.ex. government /govern), a forma derivada tenderá 

a ser armazenada e acessada inteira no léxico mental, sendo impossibilitada de ser acessada por 

sua base, uma palavra simples, já que esta é pouco frequente se comparada à forma derivada. 

Para as hipóteses do Modelo Único e a proposta de Hay (2003), uma palavra morfologicamente 

complexa como government e sua forma simples govern são processadas e ativadas inteiras no 

léxico mental. No entanto, pelo efeito da frequência relativa, Hay (2003) prevê que government 

será armazenada independente de sua base, govern, mas não avalia a questão de como govern 

será acessado depois que government é representado no léxico do falante. 

Burani e Caramazza (1987) argumentam que as frequências de tipo e de ocorrência 

afetam o tempo de resposta no reconhecimento de palavras derivadas no italiano. A questão 

abordada pelos autores foi verificar se as palavras derivadas de sufixos altamente produtivos 

                                                           
15 A frequência relativa é definida pelo quociente entre a frequência da palavra derivada e a frequência de sua base: 

𝐹𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐹𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜
𝐹𝑏𝑎𝑠𝑒

. 
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são representadas ou não de forma decomposta no léxico. No primeiro experimento, Burani e 

Caramazza (1987) utilizaram dois conjuntos de palavras derivadas pareadas pela frequência de 

ocorrência da forma plena, diferindo apenas pela frequência de tipo dos sufixos: grupo A com 

palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de alta frequência de tipo e grupo B com itens 

derivados de raízes verbais com sufixos de baixa frequência de tipo. Eles constataram que as 

palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de alta frequência de tipo produziram menor 

tempo de latência e taxa de erros do que as palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de 

baixa frequência de tipo. No segundo experimento, dois conjuntos de formas derivadas foram 

pareadas pela frequência de tipo dos sufixos, diferindo somente em relação à frequência de 

ocorrência dos itens derivados: grupo A com formas derivadas de alta frequência de ocorrência 

e grupo B com palavras derivadas de baixa frequência de ocorrência. Neste experimento, a 

tarefa de decisão lexical mostrou que foram obtidos tempos de resposta mais rápidos e menor 

incidência de erros para as formas derivadas com alta frequência de ocorrência. Os autores 

concluíram então que as frequências de tipo e de ocorrência afetam o desempenho de decisão 

lexical das palavras complexas em italiano. 

Em estudo mais recente, Burani e Thornton (2003) utilizaram três experimentos de 

decisão lexical para avaliar o papel da frequência da raiz e dos sufixos em palavras derivadas 

no italiano. No primeiro experimento, as autoras combinaram sufixos derivacionais de 

diferentes frequências de tipo (alta, média e baixa) com raízes inexistentes (pseudoraízes). Elas 

descobriram que a frequência de tipo dos sufixos afetou os tempos de reação e os percentuais 

de erro. Na tarefa de decisão lexical, o tempo de resposta dos participantes foi mais lento e com 

uma incidência maior de erros para os sufixos altamente frequentes anexados a bases 

inexistentes. Portanto, foi constatado que os sufixos com alta frequência de tipo interferem no 

processo de reconhecimento de palavras derivadas. No segundo experimento, foram utilizadas 

palavras derivadas semanticamente transparentes de baixa frequência de ocorrência, diferindo 

somente em função dos morfemas derivacionais de alta e baixa frequência de tipo, ou seja, 

raízes reais e sufixos de alta frequência de tipo foram contrastados com raízes reais e sufixos 

de baixa frequência de tipo. Neste caso, os sufixos de média e baixa frequência de tipo, 

utilizados no primeiro experimento, foram reagrupados em um único conjunto de morfemas 

derivacionais de baixa frequência de tipo. Neste experimento, a tarefa de decisão lexical 

mostrou que o tempo de resposta dos participantes foi mais veloz e com menos erros para as 

palavras derivadas compostas por raízes de alta frequência de ocorrência combinadas com 

sufixos de alta frequência de tipo enquanto que os itens derivados de raízes de baixa frequência 

de ocorrência combinadas com sufixos de baixa frequência de tipo apresentaram um 
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processamento mais lento e com maior incidência de erro. No terceiro experimento, as palavras 

derivadas foram combinadas com os julgamentos de familiaridade. Neste caso, as autoras 

tentaram separar o papel da frequência de tipo dos sufixos, isolando-o da familiaridade das 

raízes na formação de palavras derivadas. Neste experimento, Burani e Thornton (2003) 

constataram que, no reconhecimento visual de formas derivadas de raízes de alta frequência de 

ocorrência combinadas com sufixos de alta e baixa frequência de tipo, a segmentação 

morfêmica é favorecida principalmente pela frequência da raiz.  Assim, somente as palavras 

derivadas de raízes de alta frequência de ocorrência anexadas a sufixos de alta e baixa 

frequência de tipo foram reconhecidas mais rapidamente e com baixos índices de erros se 

comparadas às formas derivadas de raízes de baixa frequência de ocorrência amalgamadas a 

sufixos de alta e baixa frequência de tipo. Em outras palavras, os resultados revelaram que as 

palavras derivadas de raízes frequentes foram ativadas mais velozmente e com uma taxa de 

erros menor do que as formas derivadas de raízes infrequentes. Além disso, os resultados do 

terceiro experimento sugeriram também que os itens derivados de raízes de baixa frequência de 

ocorrência combinados a sufixos de baixa frequência de tipo são processados pela rota de acesso 

direto (palavra inteira), uma vez que seus morfemas constituintes não mostraram qualquer 

vantagem em relação às palavras primitivas de mesma frequência de ocorrência. Com isso, as 

autoras concluíram que a frequência de ocorrência da raiz determina a velocidade de 

processamento no reconhecimento de visual de palavras complexas enquanto a frequência de 

tipo dos sufixos desempenha um papel marginal, não parecendo influenciar nos resultados. 

Como se pode observar nesta seção, no Modelo de Decomposição Plena, as palavras 

complexas estão representadas no léxico mental sob forma decomposta e são reconhecidas a 

partir de seus constituintes, isto é, raízes e afixos. A Morfologia Distribuída assume que tanto 

as formas regulares quanto irregulares do passado são geradas por um único mecanismo de 

adição de morfemas, ou seja, regras morfológicas. Em outra perspectiva, a Teoria de Palavras 

e Regras concebe a formação do passado por um sistema dual em que as formas irregulares são 

lexicalmente representadas (retidas na memória) enquanto as flexões regulares são previstas 

por regras combinatórias. Por outro lado, no Modelos de Redes ou Único, modelo assumido 

nesta tese, as formas verbais, regulares e irregulares, estabelecem relações entre si e com itens 

lexicais que apresentam as mesmas características semânticas e idênticas propriedades 

fonológicas. Nesses modelos, a frequência de uso desempenha um papel crucial no 

armazenamento das palavras no léxico, que deixa de ter um formato estático de listas, sendo 

concebido como um modelo dinâmico, com base no uso. O reconhecimento das palavras ocorre 

pela similaridade das sequências armazenadas em múltiplas conexões que se estabelecem entre 
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as palavras. Esses modelos assumem que não há processos morfológicos categorizáveis 

nitidamente como produtivos e improdutivos, a produtividade é uma questão de gradação e não 

uma dicotomia. 

 

 

3.3. Relação entre frequência e decomposicionalidade de palavras complexas 

 

 

Segundo Hay (2003), a decomposicionalidade morfológica de palavras complexas é 

reflexo da frequência relativa entre a forma derivada e sua base. Embora os modelos de 

processamento existentes prevejam um efeito de frequência na decomposição morfológica em 

virtude da frequência de ocorrência de formas derivadas, a autora argumenta que o que a 

maioria desses modelos prevê é um efeito da frequência relativa entre forma derivada e sua 

base, visto que as rotas de acesso direto e de acesso decomposicional competem entre si.  

Hay (2003) argumenta que Bybee (1985, 1988, 1995, 2001), no Modelo de Redes, 

assume uma relação entre frequência de ocorrência e a força das conexões estabelecidas entre 

a forma derivada e sua base. Bybee (1985, 1988, 1995, 2001) considera que as palavras 

complexas de baixa frequência estabelecem conexões com outros itens lexicais para serem 

ativadas e, portanto, formam conexões mais fortes com outras formas estocadas no léxico 

mental e são armazenadas em termos de unidades mais básicas. Em contrapartida, palavras 

complexas de alta frequência são acessadas de forma independente no léxico mental e, desse 

modo, adquirem maior autonomia lexical por conta da frequência de uso. A autora propõe que 

a perda de transparência semântica das subpartes é consequência da frequência de ocorrência 

da palavra derivada enquanto a perda da transparência fonológica envolve as representações em 

redes que implicam na representação sonora e semântica. No entanto, apesar de concentrar sua 

argumentação na frequência da forma derivada, Hay (2003) destaca que a autora também 

recorre à frequência relativa para explicar a disparidade da frequência entre forma derivada e 

sua base que são fonológica e semanticamente transparentes: 
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[...] awe e awful são formas fonologicamente transparentes e não divergem 

semanticamente uma forma da outra de modo tão radical, mas a disparidade 

de suas frequências enfraquece suas conexões (awful é três vezes tão frequente 

quanto awe, de acordo com Francis e Kucera 1982. (BYBEE, 1995 apud 

HAY, 2003, p.67, tradução nossa)16. 

 

De acordo com Hay (2003), Bybee (1995) assume que formas de alta frequência tendem 

a ser menos transparentes em virtude da natureza da relação lexical estabelecida com outros 

itens. Com isso, formas derivadas de baixa frequência estabelecem conexões com outros itens 

lexicais para serem ativadas enquanto os itens derivados de alta frequência são acessados de 

forma independente no léxico mental, adquirindo uma maior autonomia lexical em função da 

perda de transparência fonológica e semântica. 

No Modelo de Endereçamento Morfológico Ampliado (doravante AAM), Caramazza et 

al. (1988) apresentam um elaborado modelo de léxico que incorpora a estrutura morfológica de 

itens lexicais e processos morfológicos de acesso lexical. Basicamente, o reconhecimento visual 

de palavras segue o princípio da similaridade, ou seja, o estímulo recebido é verificado em 

relação às palavras já armazenadas no léxico. Uma sequência de letras ativa tanto a 

representação integral da palavra, se houver alguma, bem como a representação de seus 

morfemas constituintes. Por exemplo, a forma verbal ‘walked’ ativa a sua própria representação 

no léxico de acesso (walked) como também sua raiz e o morfema de passado (walk- + -ed). 

Assim, os autores propõem um modelo de reconhecimento de palavras morfologicamente 

regulares que opera com dois mecanismos de processamento que funcionam em paralelo, 

acesso direto e decomposição lexical, sendo a rota escolhida em função da frequência do item 

lexical. Logo, se a palavra morfologicamente regular é conhecida e frequente, o acesso mais 

rápido será sempre a rota de acesso direto, ou seja, a representação integral da palavra, visto 

que quanto mais frequente for o item lexical mais rapidamente ele será ativado. No caso de 

palavras pouco conhecidas e menos frequentes, as maiores possibilidades de acesso levam à 

rota de decomposição lexical, ou seja, tem-se o reconhecimento do item lexical a partir de seus 

constituintes, uma vez que palavras infrequentes apresentam um baixo nível de ativação e, 

portanto, dificilmente serão representadas em sua forma plena no léxico. Nesse modelo, então, 

a frequência afeta a velocidade de acesso e a familiaridade das palavras. No entanto, Hay (2003) 

destaca que Chialant e Caramazza (1995) adotam uma partição diferenciada para a dicotomia 

estabelecida em relação à familiaridade das palavras: 

                                                           
16 … awe and awful are phonologically transparent and not radically semantically divergent, but their frequency 

disparity weakens their connectedness (awful is three times as frequent as awe according to Francis and Kucera 

1982). (Bybee, 1995, p.239). 
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Para palavras morfologicamente complexas, o modelo prevê também que o 

acesso lexical ocorre através da forma plena para palavras conhecidas e 

através de seus morfemas constituintes para palavras morfologicamente 

regulares não familiares (isto é, aqueles casos em que a frequência da raiz é 

muito maior do que a frequência da forma de superfície) ou palavras novas. 

Assim, para as formas ortograficamente transparentes, as rotas de acesso 

direto e de decomposição lexical serão ativadas, na medida em que a via de 

acesso é diretamente proporcional a frequência. (CHIALANT e 

CARAMAZZA, 1995 apud HAY, 2003, p. 68, tradução nossa)17.  

 

Desse modo, Hay (2003) argumenta que os proponentes do AAM recorrem 

explicitamente à frequência relativa da forma integral da palavra bem como de suas partes 

constituintes, sugerindo que ocorra algum tipo de competição entre as duas rotas de acesso 

lexical e que a rota decomposicional, de fato, tenha maiores possibilidades de acesso quando as 

subpartes morfêmicas são mais frequentes que a forma plena da palavra. 

No Modelo de Acesso Direto, Marslen-Wilson e Zhou (1999) propõem um modelo em 

que o acesso ocorre diretamente no léxico central, sem a necessidade de se postular um léxico 

de acesso (visual e auditivo). Dito de outro modo, o input da fala é projetado diretamente sobre 

as representações centrais no léxico mental sem a mediação de representações de acesso 

interferindo na forma de superfície. Os autores argumentam que as formas de superfície 

foneticamente divergentes de mesmo radical mapeiam diretamente uma representação 

fonológica abstrata na entrada lexical. Por exemplo, quando sanely ou sanity é percebida 

auditivamente, ativa-se o morfema subjacente {sane} e os respectivos sufixos derivacionais são 

anexados a forma subjacente. Assim, os sufixos {-ly} e {-ity} anexam-se à forma subjacente 

{sane}, apesar da alomorfia presente na representação fonética da raiz, [sænɪtɪ] e [seynlɪ]. 

Desse modo, Marslen-Wilson e Zhou (1999) assumem que as palavras morfologicamente 

regulares são semanticamente transparentes e decomponíveis. Hay (2003) ressalta que os 

autores não fazem qualquer previsão sobre o papel da frequência de ocorrência, estando o efeito 

de  frequência restrito à velocidade de acesso. Assim, formas derivadas que contêm bases de 

alta frequência seriam acessadas mais rapidamente que itens lexicais cujas bases apresentam 

baixa frequência. 

                                                           
17 The model also makes the assumption that lexical access to morphologically complex words takes place through 

whole-word access units for known words and through morpheme-sized access words for unfamiliar 

morphologically regular words (that is, those cases for which the frequency of the stem is much higher than the 

frequency of the surface form) or novel words. It follows that for all orthographically transparent forms both 

whole-word and morpheme-sized access units will be active, to an extend which is directly proportional to the 

frequency of the access unit (CHIALANT e CARAMAZZA, 1995). 
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Baayen (1992) propõe um modelo estatístico que descreve o output linguístico de um 

falante como resultado de um processo estocástico18, em que as palavras são escolhidas 

aleatoriamente a partir do vocabulário do falante. O princípio norteador no modelo de Baayen 

(1992) é a produtividade. Basicamente, esse modelo prevê que as formas morfologicamente 

produtivas são decompostas enquanto as palavras improdutivas são processadas via acesso 

direto. Desse modo, o autor considera que há duas estratégias que operam em paralelo para 

recuperar itens lexicais da memória: um processo relativamente lento baseado em regras e outro 

processo mais rápido baseado na memória. Contudo, Hay (2003) assume que a assimetria na 

velocidade entre as duas rotas de acesso possibilita diferentes comportamentos entre as formas 

de alta e baixa frequência. Nesse caso, formas de alta frequência são rapidamente recuperadas 

da memória, reduzindo as chances de serem acessadas por regras.  

Neste modelo e nas demais abordagens associativas, o termo regra e, mais 

especificamente, regra morfológica é entendida como sendo governada por paradigmas 

probabilísticos, ou seja, é formalizada por técnicas de validação estatística e aprendizagem de 

máquina. Em outras palavras, tais modelos assumem que as regras são essencialmente 

associativas ou analógicas por natureza, distanciando-se da concepção dada ao termo pela 

linguística formal, cujo entendimento dominante é determinado por um conjunto de símbolos 

elementares que, quando combinados, resultam em expressões bem formadas na língua. 

Baayen (1992) também menciona que a forma primitiva influi no procedimento de 

acesso baseado na memória, indicando que a frequência da base facilita a tarefa de decisão 

lexical. No entanto, Hay (2003) considera que esse modelo não faz nenhuma predição em 

relação ao papel da frequência da base no processo de endereçamento baseado na memória. A 

autora sugere que a variação da velocidade de acesso no processo baseado em regras prevê que 

a alta frequência da base facilita essa rota de acesso. Com isso, esse modelo prevê um efeito de 

frequência relativa da forma derivada e da base sobre a possibilidade de decomposição. 

Baseado no Race Model de Baayen (1992), Frauenfelder e Schreuder (1992) apresentam 

um modelo que atua em paralelo, denominado de Modelo de Competição Morfológica (MRM). 

Esse modelo também assume a existência de duas rotas de acesso que estão em competição. 

Para a rota direta, o nível de ativação de repouso depende da frequência de ocorrência. 

Entretanto, a rota decomposicional é afetada pela transparência fonológica e semântica das 

                                                           
18 Um processo estocástico é definido como uma coleção de variáveis aleatórias {X(t), t T} em um espaço de 

probabilidade, indexado por um parâmetro t pertencente a um conjunto T. Desse modo, um processo estocástico 

corresponde a uma generalização do conceito de número aleatório para uma função aleatória que depende de um 

único parâmetro real, o tempo. 
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formas derivadas bem como pelo nível de ativação de repouso de suas raízes e afixos. O modelo 

postula um pareamento de um-para-um entre as representações de acesso e as representações 

de significado, permitindo o reconhecimento direto das formas de superfície e concatenando as 

representações de significado de suas raízes e afixos. Para palavras morfologicamente simples 

ou opacas, a rota decomposicional falha e essas formas são armazenadas e acessadas 

diretamente no léxico. No entanto, para palavras morfologicamente complexas, há duas 

diferentes possibilidades. De um lado, as palavras complexas com alta frequência de ocorrência 

são reconhecidas pela rota direta independente de suas estruturas morfológicas, uma vez que 

essas palavras são beneficiadas pelo aumento do nível de ativação de repouso. Contudo, Hay 

(2003) argumenta que se palavras complexas de alta frequência não tiverem um nível de 

ativação suficientemente mais elevado que a frequência de suas subpartes, haverá a 

possibilidade de reconhecimento via rota decomposicional. Por outro lado, para palavras 

complexas de baixa frequência, a velocidade de reconhecimento dependerá dos níveis de 

ativação de repouso de suas raízes e afixos em relação à ativação da forma integral da palavra, 

sendo a rota decomposicional afetada pelo grau de transparência fonológica e semântica da 

forma derivada. Assim, de acordo com o modelo, palavras de baixa frequência, fonológica e 

semanticamente transparentes, são susceptíveis de serem decompostas enquanto formas de alta 

frequência são reconhecidas pela rota direta. No entanto, para palavras de baixa frequência, 

Hay (2003) argumenta que as duas rotas têm as mesmas possibilidades de sucesso e prevê um 

efeito da frequência relativa, afirmando que a forma derivada mais frequente que suas subpartes 

tende a ser acessadas pela rota direta.  

Schreuder e Baayen (1995) apresentam um meta-modelo que permite descrever “as 

características que os modelos de processamento morfológico, específicos da linguagem, 

devem possuir” (Schreuder e Baayen, 1995, p. 132). Ao contrário das propostas que restringem 

o papel da morfologia ao simples acesso aos constituintes morfológicos, esse modelo baseia-se 

na convicção de que o papel da morfologia é essencialmente o de computar o significado das 

palavras. Assim, o modelo assume que a rota direta e a rota decomposicional convergem 

interativamente sobre as representações de significado. Nesse sentido, o modelo prevê que uma 

palavra complexa pode ativar tanto sua forma plena quanto suas subpartes morfêmicas. 

De acordo com o modelo, a rota direta mapeia a representação integral da palavra que 

está associada a seus nós conceptuais e estes, por sua vez, ativam suas respectivas 

representações sintáticas e semânticas. A rota decomposicional apresenta três estágios inter-

relacionados: segmentação, licenciamento e combinação. 
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Durante o primeiro estágio, o sinal linguístico recebido é convertido em representações 

de acesso intermediárias, que podem conter mais de um item lexical. Essas representações 

intermediárias são mapeadas em representações de acesso lexical. Essas representações de 

acesso propriamente ditas podem estar presentes para palavras complexas, formas livres ou 

presas, afixos e clíticos. Tais representações contêm informações específicas relacionadas a 

modalidade pelo qual o sinal linguístico foi percebido. Na modalidade auditiva, algumas 

estratégias levam em conta pistas prosódicas, processo de ressilabificação, mudança acentual e 

outros processos fonológicos que são analisados na fase intermediária. Na modalidade visual, 

o mapeamento é provavelmente mais direto em virtude do espaçamento de caracteres entre uma 

palavra e outra. 

A velocidade com que as representações de acesso são ativadas é determinada pelo nível 

de ativação de repouso e pela complexidade das operações de mapeamento entre as 

representações de acesso intermediárias e de acesso lexical. Assim, palavras morfologicamente 

complexas cujos afixos promovem alterações fonológicas na forma de superfície da base são 

segmentadas mais lentamente do que as formas derivadas fonológica e semanticamente 

transparentes.  

De acordo com o modelo, cada representação de acesso é conectada a uma ou mais 

representações lexicais, que consiste em um nó conceptual interligado a representações 

sintáticas e semânticas. Com isso, no segundo estágio, o licenciamento, os nós conceptuais são 

acessados e verifica-se as compatibilidades entre as propriedades de subcategorização dos nós 

conceptuais co-ativados. Finalmente, durante a combinação, no terceiro estágio, a 

representação lexical da palavra complexa será computada com base nas representações lexicais 

(sintáticas e semânticas) de seus constituintes. 

Nesse modelo, os nós conceptuais e as representações de acesso podem receber uma 

retroalimentação de níveis mais altos (sintático e semântico), ou seja, os níveis mais altos 

podem retroalimentar o nível imediatamente inferior (conceptual). Além disso, o nível de 

ativação de uma representação de acesso é estabelecido em função da frequência de ocorrência 

e da retroalimentação recebida dos nós conceptuais com o qual está associado. Por exemplo, se 

considerarmos o acesso à palavra orgulhoso, forma semanticamente transparente, o nó 

conceptual que abriga esse item lexical receberá maior ativação de retroalimentação a partir das 

representações sintáticas e semânticas. Com isso, a representação de acesso de orgulhoso 

receberá mais ativação de retroalimentação do que a representação de acesso de seus 

constituintes, base e sufixo. Assim, Schreuder e Baayen (1995) preveem que palavras de alta 

frequência semanticamente transparentes seriam acessadas via rota direta enquanto as palavras 
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infrequentes e opacas seriam decompostas. No entanto, Hay (2003) destaca que o modelo de 

Schreuder e Baayen (1995) faz as mesmas previsões que qualquer modelo de competição entre 

os procedimentos de acesso. A autora também argumenta que a não-decomposicionalidade 

deve ser viável para palavras complexas que são mais frequentes que seus constituintes, 

independente da frequência de ocorrência da forma derivada. 

Tomando por base os pressupostos sobre o papel da frequência da forma derivada na 

decomposição morfológica dos diversos modelos apresentados, Hay (2003) enfatiza que tais 

modelos de processamento morfológico preveem uma interação entre a frequência de 

ocorrência da base e da forma derivada. Diferentemente da frequência de ocorrência e da 

frequência de tipo, a autora considera a frequência relativa da forma derivada e de sua base e 

sustenta que um processo de formação de palavras é mais produtivo quando as formas derivadas 

são menos frequentes que suas bases. Tendo estabelecido a noção de graus de 

decomposicionalidade, a autora considera alguns fatores que contribuem para essa gradação em 

palavras complexas. Hay (2003) sustenta que um fator importante para se determinar o grau de 

decomposicionalidade de uma palavra morfologicamente complexa é a frequência relativa da 

forma derivada e de sua base. Nos casos em que as formas derivadas são mais frequentes que 

suas bases (p.ex. illegible / legible), o reconhecimento das palavras morfologicamente 

complexas realiza-se pelo acesso direto, ou seja, as formas derivadas são semanticamente 

opacas e seu acesso se dá pela palavra inteira, revelando que as palavras complexas frequentes 

têm sua própria representação lexical. Se, por outro lado, as formas derivadas são menos 

frequentes que suas bases (p.ex. iliberal / liberal), seu reconhecimento é feito por decomposição 

lexical, isto é, seu acesso é realizado a partir de seus constituintes, evidenciando que suas bases 

são semanticamente transparentes e têm uma forte representação no léxico mental. Note-se que, 

para Hay (2003), qualquer palavra complexa razoavelmente frequente é acessada através da 

representação integral do item lexical enquanto qualquer forma complexa suficientemente 

transparente é acessada por meio de seus constituintes morfêmicos. Portanto, as palavras 

morfologicamente complexas podem ser acessadas por duas vias de acesso que atuam em 

paralelo e competem entre si: rota direta e rota decomposicional. Em relação à velocidade de 

acesso, a autora considera ainda que o acesso mais rápido será o da rota de acesso direto, visto 

que as formas derivadas mais frequentes que suas bases tem uma alta ativação de repouso. 

Em inglês, a maioria das formas derivadas são menos frequentes que suas bases. 

Basicamente, a intuição por trás deste efeito é que a saliência relativa da base amalgamada à 

forma derivada facilita a percepção de suas subpartes morfêmicas. Isso promove uma forte 

associação entre a forma derivada e seus constituintes. Em julgamentos de 
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decomposicionalidade, Hay (2003) constatou que as palavras complexas mais frequentes que 

suas bases tendem a ser avaliadas como menos complexas do que aquelas que são menos 

frequentes que suas bases. 

Hay (2003) apresenta também algumas evidências fonéticas do papel da frequência 

relativa em palavras complexas. A autora demonstra que uma palavra morfologicamente 

complexa como, por exemplo, swiftly, que é mais frequente que swift, swifter e swiftest, tende 

a sofrer apagamento do fonema /t/ enquanto que uma palavra como softly, que é menos 

frequente que soft, softer e softest, tende a preservar esse fonema. No entanto, as formas swiftly 

e softly têm aproximadamente a mesma frequência cumulada, diferindo apenas em relação à 

frequência relativa da forma derivada e de sua base. As palavras que são menos decomponíveis 

tendem a ser associadas a um grau elevado de redução em fronteira morfológica. Além disso, 

na língua inglesa, Hay (2003) constatou que as formas derivadas menos frequentes que suas 

bases são propensas a atrair o acento tonal contrastivo no prefixo, sugerindo que, sempre que o 

prefixo for analisável semanticamente, ele terá a estrutura de uma palavra prosódica 

independente. 

Em resumo, essas evidências fornecem suporte à hipótese de que a frequência relativa 

da forma derivada e de sua base é relevante para a decomposição de palavras complexas, 

hipótese central desta tese, favorecendo os modelos de processamento morfológico em que 

múltiplas análises são processadas em paralelo e que a velocidade de processamento de uma 

dada análise relaciona-se com a frequência dos constituintes.  
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4. METODOLOGIA  

 

 

Incialmente, retomaremos as hipóteses e questões de trabalho formuladas e apresentadas 

no capítulo introdutório desta tese. A seguir, serão apresentados os critérios metodológicos que 

contêm uma caracterização dos corpora que serviram para a elaboração dos testes 

experimentais. Posteriormente, detalharemos os experimentos e demais procedimentos 

adotados nesta pesquisa.   

 

 

4.1. Hipóteses e questões de trabalho 

 

 

Nos Modelos Baseados no Uso, os efeitos de frequências de ocorrência e de tipo afetam 

o conhecimento linguístico dos itens lexicais armazenados na mente dos falantes. Deste modo, 

espera-se que o armazenamento de palavras complexas por sufixação no PB também seja 

afetado pelos efeitos de frequência. 

No Modelo de Redes, Bybee (2007) menciona que “a frequência de tipo é a maior 

determinante de produtividade” enquanto “a frequência de ocorrência da forma derivada da 

palavra é significante por si só e representa a força lexical, e não o mapeamento entre a base e 

o derivado” (p.173). A autora estabelece a existência de uma relação entre frequência de 

ocorrência e a força das conexões estabelecidas entre a forma derivada e sua base. A autora 

ainda considera que as palavras, sejam elas simples ou complexas, são armazenadas inteiras em 

uma rede de conexões interligadas por itens lexicais que compartilham semelhanças fonológica 

e semântica. 

A hipótese da frequência relativa, proposta por Hay (2001, 2003), prevê que uma palavra 

complexa para ser decomposta ou recuperada integralmente da memória depende da razão entre 

a frequência da base e da palavra derivada. Quando a razão entre base e derivado é baixa (< 1), 

a palavra é susceptível de ser segmentada e recuperada a partir de seus constituintes morfêmicos 

e, deste modo, a frequência da base tende a ser uma boa preditora dos tempos de processamento. 

Neste caso, quando a frequência relativa é menor que 1 (FR < 1), as bases são mais frequentes 

que os itens derivados que as compõem e tendem a ser semanticamente mais transparentes. 

Assim, espera-se que as palavras etimologicamente complexas, cuja frequência relativa é menor 

que 1 (FR < 1), sejam processadas via decomposição, rota de acesso favorecida pela alta 



71 
 

 

frequência relativa da base e por haver uma tendência maior de transparência semântica. Caso 

contrário, se a razão entre base e palavra derivada for alta (> 1), há uma possibilidade de a 

palavra complexa ser armazenada e recuperada inteira no léxico mental, evidenciando que, 

neste caso, a frequência da forma plena é provavelmente preditiva da variação dos tempos de 

processamento. Portanto, a hipótese esperada é que as palavras etimologicamente complexas, 

cuja frequência relativa é maior que 1 (FR > 1), sejam consideradas e representadas 

sincronicamente como itens lexicais indecomponíveis em virtude da baixa frequência relativa 

da base e de uma tendência de maior opacidade semântica. Criticamente, Hay (2003) argumenta 

que, embora muitos pesquisadores tenham enfatizado a importância da frequência absoluta da 

palavra, quando examinada em detalhes, o que seus modelos realmente preveem é que a 

decomposicionalidade das palavras depende da razão entre base e derivado (Hay, 2003, p.60). 

Vários estudos mostram que os efeitos da frequência da base ou raiz e da palavra inteira 

desempenham um papel importante no processamento morfológico. As palavras complexas de 

alta frequência estão mais propensas a serem recuperadas inteiras no léxico mental enquanto as 

palavras de baixa frequência apresentam uma tendência maior para serem decompostas. Por 

exemplo, Burani e Caramazza (1987) encontraram evidências de efeitos de frequência de 

ocorrência e de tipo no italiano. Em relação à frequência de tipo, os autores constataram que as 

palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de alta frequência de tipo produziram menor 

tempo de resposta e taxa de erros do que as palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de 

baixa frequência de tipo. Deste modo, espera-se encontrar efeito semelhante para as palavras 

derivadas com sufixos de alta frequência de tipo na língua portuguesa.  

Em estudo mais recente, Burani e Thornton (2003) constataram que as palavras 

derivadas de raízes frequentes foram ativadas mais velozmente e com uma taxa de erros menor 

do que as formas derivadas de raízes infrequentes na língua italiana. As autoras concluíram que 

a frequência de ocorrência da raiz determina a velocidade de processamento no reconhecimento 

de visual de palavras complexas. Assim, espera-se que a frequência da base afete a velocidade 

de processamento das palavras complexas no PB. 

As questões de trabalho que norteiam este estudo são as seguintes: (a) nós memorizamos 

as palavras complexas por sufixação na sua forma integral (inteira) ou existem fatores 

competindo que determinam ou mesmo influenciam o processamento e o acesso visual de tais 

formas derivadas?; (b) até que ponto as palavras complexas por sufixação são processadas e 

reconhecidas a partir de suas subpartes?; (c) a frequência relativa e a frequência de tipo estão 

envolvidas no processamento de palavras complexas por sufixação?; e (d) as palavras 
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complexas mais frequentes que suas bases são decompostas mais facilmente do que àquelas 

menos frequentes que suas bases?. 

 

 

4.2. Caracterização dos corpora 

 

 

Neste trabalho, utilizou-se a nova gramática do português contemporâneo, de Cunha e 

Cintra (2005), a fim de rastrear os sufixos nominalizadores registrados na língua portuguesa. A 

partir disso, extraiu-se a frequência de tipo desses sufixos na base de dados do projeto Avaliação 

Sonora do Português Atual (ASPA/UFMG), sendo listados em ordem decrescente, como segue 

abaixo: 

Tabela 01 - Distribuição de sufixos nomi 1 

Tabela 01 - 

Distribuição de sufixos nominais em função da frequência de tipo 

(continua) 

Nº SUFIXOS N 

1  -(z)inho(a) 1223 

2  -dor(a) 1088 

3  -eiro(a) 740 

4  -oso(a) 610 

5  -mento 527 

6  -ista 445 

7  -(i)dade 406 

8  -ção 392 

9  -ão 391 

10  -ismo 339 

11  -al 324 

12  -vel 235 

13  -nte 227 

14  -(t)ivo(a) 209 

15  -agem 193 

16  -ano(a) 133 

17  -ico 129 

18  -ino(a) 124 

19  -aria /-eria 106 

20  -ez(a) 85 

21  -tório 68 

22  -ura 67 
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Tabela 01 - 

Distribuição de sufixos nominais em função da frequência de tipo 

(continuação) 

Nº SUFIXOS N 

23  -ês/-esa 66 

24  -ense 63 

25  -eto(a) 59 

26  -(i)ficar 56 

27  -ar 50 

28  -ário 47 

29  -ice 46 

30  -ia 44 

31  -ite 38 

32  -aço(a) 37 

33  -ança 36 

34  -udo(a) 33 

35  -ete 27 

36  -(l)ento 24 

37  -ento 21 

38  -ote(a) 21 

39  -ância 19 

40  -ência 19 

41  -esco 18 

42  -douro 16 

43  -ote 15 

44  -eco(a) 14 

45  -idão 14 

46  -ato 13 

47  -ola 13 

48  -ito(a) 12 

49  -ela 10 

50  -ilho(a) 10 

51  -tico(a)19 9 

52  -onho(a) 8 

53  -oto(a) 8 

54  -alhão 8 

55  -ume 7 

56  -il 7 

57  -sor 6 

58  -isco(a) 5 

                                                           
19 Cunha e Cintra (2005) fazem uma distinção entre os sufixos –ico e –tico, referindo-se a –tico como um sufixo 

formador de adjetivos com sentido de relação (ex. aromático, rústico, automático, prático) enquanto –ico forma 

adjetivos com sentido de pertinência, participação, referência (ex. geométrico, melancólico, típico, biológico). 
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Tabela 01 - 

Distribuição de sufixos nominais em função da frequência de tipo 

(conclusão) 

Nº SUFIXOS N 

59  -alha 5 

60  -tor 5 

61  -ama 4 

62  -ejo 4 

63  -aico 4 

64  -aréu 4 

65  -(d)iço 4 

66  -este 4 

67  -(i)tude 4 

68  -ado(a) 3 

69  -edo 3 

70  -eo 3 

71  -im 3 

72  -ucho(a) 3 

73  -engo 3 

74  -eno 3 

75  -ície 3 

76  -uço(a) 3 

77  -ício 3 

78  -elho 2 

79  -estre 2 

80  -icho(a) 2 

81  -io 2 

82  -usco(a) 2 

83  -zito(a) 2 

84  -arra 2 

85  -culo 2 

86  -eu 2 

87  -ame 1 

88  -anzil 1 

89  -(z)arrão 1 

90  -az 1 

91  -ença 1 

92  -enho 1 

93  -ugem 1 

94  -or 1 

TOTAL 9054 

Fonte: Base de dados do projeto Avaliação Sonora do Português Atual (ASPA/UFMG). 
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O levantamento da frequência de tipo permitiu-nos definir e categorizar os sufixos 

nominalizadores em dois grupos, alta e baixa frequência, em função de sua produtividade na 

língua. Essa categorização dos morfemas derivacionais em duas faixas de frequência foi 

realizada em virtude do estudo de Burani e Thornton (2003) não ter constatado diferenças 

significativas entre os sufixos de média e baixa frequência de tipo, fazendo com que as autoras 

reagrupassem essas duas faixas de frequência em um único conjunto, tido como baixa 

frequência de tipo. Além disso, considerou-se também o fato de os trabalhos relacionados a 

acesso, processamento e representação lexical utilizarem faixas extremas de frequência em 

razão do limiar de quão mais baixo ou quão mais alto ainda não ser conhecido, evitando-se 

assim selecionar faixas intermediarias de frequência. 

 Na escolha dos sufixos de alta frequência de tipo, optou-se por selecionar os morfemas 

derivacionais que foram ranqueados como sendo tipos altamente frequentes, ou seja, os sufixos 

de mais alto ranqueamento de tipo por ordem descendente. Já, para os sufixos de baixa 

frequência de tipo, deu-se o processo inverso, ou seja, a escolha dos morfemas derivacionais 

foi realizada por ordem ascendente de tipo. Nesse caso, sempre que possível, selecionou-se os 

sufixos derivacionais que ocupavam as posições mais baixa do ranqueamento de tipo desde que 

esses morfemas derivacionais estivessem presentes em palavras complexas, retiradas dos 

bancos de dados do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC/São Carlos) 

e C-oral Brasil (UFMG), que obedecessem ao critério da frequência relativa (HAY, 2003), 

como detalharemos adiante. 

Tendo como base a listagem da frequência de tipo, selecionaram-se doze sufixos 

derivacionais que seguem a seguinte distribuição: (a) –dor, -eiro, -oso, -mento, -ista e –idade, 

morfemas derivacionais com alta frequência de tipo; e (b) os sufixos –ete, -ância, -ência, -ato, 

-ela e –tico com baixa frequência de tipo. Tais sufixos, seis de alta e seis de baixa frequência 

de tipo, foram utilizados na composição de listas de palavras complexas para os três testes 

experimentais deste estudo. 

 

 

4.3. Os experimentos 

 

 

Os experimentos foram formulados para aferir os processos envolvidos na representação 

de palavras morfologicamente complexas e, mais especificamente, avaliar o papel da frequência 

relativa na analisabilidade de formas derivadas bem como o efeito da frequência de tipo no 
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processamento dos estímulos empregados nos testes experimentais. Deste modo, foram 

propostos quatro experimentos: um teste de relacionamento morfológico; um teste de 

relacionamento semântico entre base e forma derivada; um teste para medir o efeito da 

frequência de tipo dos sufixos derivacionais; e, um teste de decisão lexical.  

O desenho da pesquisa foi caracterizado como um estudo experimental transversal do 

tipo controlado com grupos populacionais semelhantes.  Os testes foram realizados com 

parcelas semelhantes da população, formadas por informantes adultos, com o objetivo de 

identificar como se estabelece a representação e o processamento de palavras complexas por 

sufixação no PB. 

 

 

4.3.1. Elaboração dos experimentos 

 

 

Como mencionado anteriormente, para a elaboração dos testes experimentais, 12 

sufixos derivacionais foram selecionados e agrupados em duas categorias (alta e baixa) em 

função da frequência de tipo, como se observa no quadro abaixo.   

Quadro 01 - Frequência de tipo 1 

Quadro 01 – Frequência de tipo dos sufixos selecionados 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos sufixos de alta e baixa frequência de tipo, selecionados da base 

ASPA/UFMG, buscou-se rastrear as palavras complexas que contivessem os morfemas 

derivacionais apresentados no Quadro 01. Para tal, utilizou-se o banco de dados de escrita do 
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Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC/SÃO CARLOS)20. Além disso, 

realizou-se um levantamento de itens derivados no corpus do C-Oral Brasil (UFMG)21, base de 

dados de fala espontânea.  

De modo consensual, as palavras complexas foram selecionadas em função da 

frequência relativa22 entre base e palavra derivada. Os dicionários Houaiss (2009) e Caldas 

Aulete23 (online) foram consultados a fim de constatar se a palavra complexa é atestada como 

uma palavra derivada pertencente à língua portuguesa. Além disso, utilizaram-se os dicionários 

etimológicos da língua portuguesa de Nascentes (1955) e de Cunha (1982) para verificar se os 

itens lexicais são, de fato, formas etimologicamente complexas, independentemente de sua 

composicionalidade do ponto de vista sincrônico.  

As palavras selecionadas foram agrupadas em dois conjuntos distintos, obedecendo o 

critério formulado por Hay (2003). De um lado, o conjunto A contém as formas derivadas em 

que a frequência relativa é menor que 1 e, consequentemente, a base é mais frequente que o 

item derivado. De outro lado, o conjunto B contém os itens derivados em que a frequência 

relativa é maior que 1, evidenciando que a base é menos frequente que a forma derivada. Com 

efeito, cada conjunto apresenta palavras etimologicamente complexas, constituídas a partir de 

sufixos de alta e baixa frequência de tipo, pareadas pela frequência relativa entre base e 

derivado. Cada teste experimental utilizou listas de palavras diferentes, agrupadas nos 

conjuntos A e B (Vide os APÊNDICES A, B e C), com exceção dos experimentos de 

relacionamento morfológico e de decisão lexical que utilizaram os mesmos estímulos e 

distratores.  

Neste estudo, utilizou-se o software livre TP - V3.1 (Teste/Treinamento de Percepção) 

para implementar e rodar os estudos experimentais. Criado por Rauber et al. (2013), o programa 

permite: a) a utilização de estímulos sonoros, visuais e audiovisuais; b) a inserção de uma escala 

de Likert ou qualquer outra escala de mensuração para avaliar estímulos; c) a obtenção de 

feedback imediato para cada resposta na fase treinamento; d) a aleatorização da apresentação 

de estímulos; e) a contagem do tempo de reação; f) e, a geração automática dos resultados em 

planilha do Excel.  

                                                           
20 O banco de dados do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC/SÃO CARLOS) encontra-

se disponível no site: http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS 
21 O corpus do C-Oral Brasil (UFMG) encontra-se disponível nos sites: da Linguateca 

http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=CORALBRASIL e do VISL Corpuseye 

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.pt.html 
22 De acordo com Hay (2003), a frequência relativa entre base e derivado é mensurada pela fórmula: Freq. Relativa 

= freq. derivado / freq. base.   
23 O dicionário Caldas Aulete pode ser consultado no link http://www.aulete.com.br/ 

http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=SAOCARLOS
http://www.linguateca.pt/acesso/corpus.php?corpus=CORALBRASIL
http://corp.hum.sdu.dk/cqp.pt.html
http://www.aulete.com.br/
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Os experimentos foram rodados em um ultrabook da DELL com tela sensível ao toque 

(touchscreen). Foram criados arquivos de vídeo com extensão .WMV para os quatro estudos 

experimentais que incluíram palavras, distratores e pseudopalavras. Para a criação desses 

vídeos, utilizou-se o software Adobe Photoshop CS6 V.13 e, em seguida, tais arquivos de 

vídeos tornaram-se os estímulos adicionados ao programa TP. 

Os participantes eram apresentados aos experimentos na tela do ultrabook. Inicialmente, 

era solicitado que o respondente digitasse um nome e selecionasse a instrução, fornecida para 

a execução de cada experimento. Posteriormente, o sujeito selecionava o teste experimental de 

acordo com o experimento a que se submeteria, teste de identificação para os experimentos 1, 

3 e 4 e teste de discriminação para experimento 2, como se observa na figura 03. 

Figura 03 - Caixa de diálogo 1 

 Figura 03 – Caixa de diálogo 

 
Fonte: TP V3.1 

 

A lista de palavras e a instrução adequada a cada um dos quatro experimentos eram 

ativadas de acordo com o teste experimental a que o voluntário seria submetido. Cabe ressaltar 

que cada voluntário foi submetido a um único teste experimental, ou seja, o sujeito que realizava 

voluntariamente o experimento 1 não era reutilizado para nenhum dos experimentos 

subsequentes e vice-versa. 

As listas de palavras etimologicamente complexas foram apresentadas aos sujeitos em 

uma única sessão experimental, organizada em parcelas subdivididas em cada experimento. 

Para assegurar que os participantes haviam compreendido as instruções dos testes 

experimentais e a fim de ambientá-los ao software e à escala empregada, realizou-se um pré-
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teste com duas palavras complexas formadas por sufixos diferentes daqueles selecionados para 

os experimentos. Em seguida, o participante era direcionado para o teste pretendido, 

experimentos 1, 2, 3 ou 4. Ao final do julgamento de todos os estímulos apresentados, uma 

nova caixa de diálogo aparecia, em cada experimento, informando o encerramento do teste e 

indicando o número de estímulos a que o participante havia sido exposto junto com tempo gasto 

na execução da tarefa de julgamento.  

 

 

4.3.2. Aspectos éticos 

 

 

Com o intuito de não causar nenhum tipo de prejuízo ou desconforto àqueles que 

colaboraram com este estudo, foi-lhes assegurado que se sentissem à vontade e seguros para 

emitirem suas opiniões, indicando-as com sinceridade e naturalidade. Foi-lhes garantido o 

sigilo das informações e o anonimato, não havendo a identificação dos sujeitos na coleta de 

dados, exceto na assinatura e autorização do termo de consentimento, informado no ato da 

execução dos experimentos utilizados neste trabalho. No entanto, este termo de consentimento 

não integra o conjunto de dados coletados. 

Durante a execução dos experimentos, adotou-se a medida de esclarecer os participantes 

da importância de se realizar pesquisas desta natureza e da colaboração dos mesmos como 

voluntários. 

Solicitou-se aos participantes que assinassem uma declaração de aquiescência, um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), a fim de autorizarem a 

participação nos experimentos. Nesse documento, os informantes eram esclarecidos dos 

objetivos da pesquisa, do sigilo e anonimato, da forma de participação, da possibilidade de 

desistir a qualquer momento e de seu caráter voluntário como participante dos testes 

experimentais. 
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4.3.3. Experimentos 1 (teste de relacionamento morfológico) e 4 (teste de decisão 

lexical) 

 

 

O primeiro e o quarto experimento foram delineados para aferirmos se a frequência 

relativa, proposta por Hay (2003), afeta os tempos de resposta e as taxas de erros dos 

julgamentos para as palavras complexas por sufixação. Além disso, os dois experimentos 

serviram também para analisarmos se a frequência de tipo exerce influência no processamento 

de itens derivados por sufixação. Assim, tais experimentos permitiram-nos verificar se os 

falantes avaliam os estímulos como palavras morfologicamente complexas e se a frequência 

relativa entre base e derivado e a frequência de tipo dos sufixos têm relação com o 

processamento dos estímulos.   

O primeiro e o quarto teste experimental são semelhantes e, neste caso, o quarto 

experimento serve apenas como base de comparação com outros resultados de estudos que 

utilizaram o teste de decisão lexical para avaliar o efeito das frequências de ocorrência e de tipo 

na analisabilidade de palavras etimologicamente complexas. Assim, os dois testes 

experimentais são equivalentes e diferem somente em função do tipo de tarefa solicitada ao 

sujeito que, no primeiro teste, foi avaliar se os estímulos eram considerados ou não palavras 

morfologicamente complexas enquanto, no quarto teste, tínhamos uma clássica tarefa de 

decisão lexical, levando o sujeito a decidir se o estímulo era ou não uma palavra do português.  

 

 

4.3.3.1. Variáveis experimentais  

 

 

No presente estudo, as variáveis independentes foram a frequência relativa e a 

frequência de tipo enquanto o tempo de resposta e o tipo de atitude foram consideradas como 

variáveis dependentes. A caracterização das variáveis experimentais, utilizadas nos testes de 

relacionamento morfológico e de decisão lexical, encontra-se no apêndice E. 
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4.3.3.2. Participantes 

 

 

O primeiro e o quarto experimentos contaram com a participação de 40 sujeitos ao todo, 

sendo 20 voluntários para o experimento 1 e outros 20 sujeitos para o experimento 2, de ambos 

os sexos e com idade média de aproximadamente 22 anos (faixa etária variando entre 19 e 28 

anos), que se voluntariaram única e exclusivamente para cada um destes dois experimentos. 

Todos os participantes são estudantes de graduação de semestres iniciais do curso de Letras24 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), falantes nativos da língua portuguesa e 

residentes na cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

4.3.3.3. Materiais e Planejamento 

 

 

O material utilizado para o primeiro e o quarto experimento compreende dois conjuntos de 

palavras que foram selecionados e agrupados em A e B (Vide o APÊNDICE A). Cada conjunto 

é formado por 32 palavras derivadas, ou seja, temos 32 itens derivados para o conjunto A, que 

abriga as palavras complexas com baixa frequência relativa (FR < 1), e outras 32 formas 

derivadas para o conjunto B, que reúne os itens derivados com alta frequência relativa (FR > 

1). Portanto, no conjunto A, tem-se as palavras complexas que apresentam uma baixa 

frequência relativa, ou seja, uma frequência relativa inferior a 1. Assim, para o experimento 1, 

o conjunto A contém 32 itens derivados que estão distribuídos da seguinte forma: 3 palavras 

complexas contendo o sufixo de alta frequência de tipo –dor; 3 formas derivadas que 

apresentam o sufixo de alta frequência de tipo –eiro; 3 itens derivados que contém o sufixo de 

alta frequência de tipo –oso; 3 palavras derivadas contendo o sufixo de alta frequência de tipo 

–mento; 2 itens derivados que contém o sufixo de alta frequência de tipo –ista; 2 palavras 

complexas terminadas em –idade, sufixo de alta frequência de tipo; 3 itens derivados que 

contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ete; 3 formas derivadas que apresentam o sufixo 

de baixa frequência de tipo –ância; 3 palavras derivadas contendo o sufixo de baixa frequência 

de tipo –ência; 3 palavras complexas que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ato; 2 

                                                           
24 Tal escolha é uma opção típica desse tipo de pesquisa, visto que esses alunos estão mais acessíveis. No entanto, 

tomou-se o cuidado de selecionar alunos do 1º e 2º períodos para evitar a interferência de qualquer abordagem 

sistêmica sobre a questão da derivação sufixal em português em disciplinas de períodos subsequentes. 
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itens derivados que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ela; e, 2 palavras complexas 

terminadas em –tico, sufixo de baixa frequência de tipo, totalizando 32 palavras derivadas.  As 

palavras complexas do conjunto A podem ser melhor observadas no quadro 02: 

 

Quadro 02 – Lista com as palavras experimentais do conjunto A (Palavras derivadas de sufixos 

com alta e baixa frequência de tipo que apresentam baixa frequência relativa) 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 02 - Lista com as palavras 1 

No conjunto B, as palavras derivadas foram reunidas em função da alta frequência 

relativa, isto é, frequência relativa superior a 1. Desse modo, o conjunto B apresenta 32 formas 

derivadas que se encontram distribuídas da seguinte maneira: 3 palavras complexas contendo o 

sufixo de alta frequência de tipo –dor; 3 formas derivadas que apresentam o sufixo de alta 

frequência de tipo –eiro; 3 itens derivados que contém o sufixo de alta frequência de tipo –oso; 

3 palavras derivadas contendo o sufixo de alta frequência de tipo –mento; 2 itens derivados que 

contém o sufixo de alta frequência de tipo –ista; 2 palavras complexas terminadas em –idade, 

sufixo de alta frequência de tipo; 3 itens derivados que contém o sufixo de baixa frequência de 

tipo –ete; 3 formas derivadas que apresentam o sufixo de baixa frequência de tipo –ância; 3 

palavras derivadas contendo o sufixo de baixa frequência de tipo –ência; 3 palavras complexas 

que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ato; 2 itens derivados que contém o sufixo de 

Ledor Estilete

Sintetizador Tamborete

Seguradora Macete

Bombeiro Discordância

Isqueiro Implicância

Cangaceiro Estância

Brioso Ardência

Confioso Ocorrência

Ditoso Dependência

Solapamento Anonimato

Andamento Orfanato

Valimento Carbonato

Passista Viela

Frentista Pardela

Publicidade Simpático

Honestidade Mitótico

Conjunto A (Baixa frequência relativa)
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baixa frequência de tipo –ela; e, 2 palavras complexas terminadas em –tico, sufixo de baixa 

frequência de tipo, totalizando 32 palavras complexas.  As palavras complexas do conjunto B 

podem ser melhor visualizadas no quadro 03:  

 

Quadro 03 – Lista com os itens experimentais do conjunto B (Itens derivados de sufixos com 

alta e baixa frequência de tipo que apresentam alta frequência relativa) 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 03 - Lista com os itens 1 

Nos dois conjuntos, pareados pela frequência relativa, foram controlados o tamanho da 

palavra, a densidade de vizinhança lexical e a frequência bigrama de transição entre base e 

sufixo. 

 

 

4.3.3.3.1. Variáveis lexicais controladas nos experimentos 1 e 4 

 

 

Em relação ao tamanho da palavra, Baayen (2005, p.71) considera este preditor como 

sendo o segundo fator que frequentemente é levado em consideração em estudos experimentais, 

ficando atrás apenas da frequência. Assim, controlou-se o tamanho médio das palavras 

complexas nos dois conjuntos a fim de evitar que esse fator pudesse exercer qualquer tipo de 

Vereador Galhardete

Catalisador Rabanete

Radiador Ramalhete

Garimpeiro Alternância

Companheiro Importância

Travesseiro Relutância

Valioso Regência

Teimoso Pendência

Minucioso Insistência

Apartamento Silicato

Orçamento Campeonato

Surgimento Sindicato

Metodista Favela

Dentista Caravela

Tipicidade Automático

Intensidade Soviético

Conjunto B (Alta frequência relativa)
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influência no julgamento dos sujeitos. Em média, o tamanho das palavras complexas foi 

 aproximadamente de 9 segmentos25 nos dois conjuntos, variando entre 5-12 segmentos 

no grupo A (FR < 1) e no grupo B (FR > 1).  

De acordo com Baayen (2005, p.71), o terceiro fator que tem recebido uma atenção 

generalizada é a densidade de vizinhança por similaridade ortográfica/fonológica.  Durante o 

processo de reconhecimento visual, há uma série de candidatos lexicais que competem com 

uma determinada palavra, dada como estímulo, e esses candidatos influenciam na facilidade 

com que o estímulo é codificado ou percebido. Durante o processamento da palavra, esses 

candidatos lexicais são progressivamente desativados até que apenas uma unidade lexical 

permaneça ativa, ou seja, a palavra é percebida (PEREA, 2015, p.76). Em experimentos de 

decisão lexical, o efeito facilitador do tamanho da vizinhança pode refletir no modo como os 

participantes julgam os estímulos, valendo-se da quantidade de vizinhos 

ortográficos/fonológicos próximos como um índice de status lexical.  

Nos experimentos 1 e 4, os vizinhos ortográficos foram quantificados a partir de um 

algoritmo implementado em PERL. Adotou-se a métrica da distância ortográfica de 

Levenshtein, proposta por Yarkoni, Balota e Yap (2008), para comparação de strings (cadeia 

de caracteres). Muito utilizada na Teoria da Informação, a distância de Levenshtein computa o 

número mínimo de operações (substituição, adição ou deleção) necessárias para que uma cadeia 

de caracteres A seja igual a uma segunda cadeia de caracteres B, ou seja, permite que os 

procedimentos de substituição, inserção ou remoção transforme uma palavra em outra, 

computando assim os vizinhos mais próximos. Por exemplo, a distância de Levenshtein entre 

as palavras “sexo” e “nexo” (seu vizinho por substituição de 1 segmento) é 1. Do mesmo modo, 

a distância de Levenshtein entre “sexo” e “seixo” (seu vizinho por adição ou inserção de 1 

segmento) é também 1. Assim, tomando-se os exemplos acima citados, cria-se uma matriz M 

quando A é igual a “sexo” e B é igual a “nexo” ou ainda A é igual a “sexo” e B é igual “seixo”, 

computando a execução dos processos mínimos, como se pode visualizar no quadro 4: 

 

                                                           
25 A base de cálculo foi fornecida pela média aritmética aproximada: (𝜇 =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
)  0. 
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Quadro 04 – Sequência de operações, presentes na matriz M, quando A é igual a ‘sexo’ e B é 

igual a “nexo” ou ainda A é igual a “sexo” e B é igual “seixo” 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 04 - Sequência de operações 1 

Em (4), a sequência de operações que se deve executar para igualar cada par de palavras 

pode ser obtida pela análise dos itens destacados em negrito na matriz M. Podemos notar que o 

valor presente na primeira linha da primeira coluna para a matriz M, localizada à esquerda, e 

no campo inferior direito da matriz M, que está à direita, corresponde à distância de 

Levenshtein, prevendo, neste caso, uma substituição para os exemplos “sexo” e “nexo” e uma 

inserção para os exemplos “sexo” e “seixo”. 

A métrica da distância ortográfica de Levenshtein é definida como a distância média, 

em termos destas alterações mínimas, a partir de cada palavra em relação aos seus 20 vizinhos 

mais próximos. Assim, a distância ortográfica de Levenshtein foi calculada, gerada por um 

algoritmo implementado em PERL, como a média entre os 20 vizinhos mais próximos a partir 

de cada palavra presente nos corpora. No grupo A (FR < 1), a distância média de Levenshtein 

é de 2,29 para as palavras derivadas de sufixos de alta frequência de tipo e de 2,52 para as 

palavras complexas formadas por sufixos de baixa frequência de tipo. No grupo B (FR > 1), a 

distância média de Levenshtein é de 2,29 para os itens derivados formados por sufixos de alta 

frequência de tipo e de 2,48 para as palavras complexas formadas por sufixos de baixa 

frequência de tipo. No computo geral, em média, a distância ortográfica de Levenshtein é de 

aproximadamente 2,40 para os grupos A (FR < 1) e B (FR > 1), como se pode visualizar no 

quadro 05: 
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Quadro 05 – Distância ortográfica de Levenshtein para os 20 vizinhos mais próximos, utilizada 

no controle dos itens experimentais dos conjuntos A (FR < 1) e B (FR > 1) 

 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

DISTÂNCIA DE 

LEVENSHTEIN 

(20) 

PALAVRA 

DERIVADA 

DISTÂNCIA DE 

LEVENSHTEIN 

(20) 

1 Ledor 1,80 Vereador 1,90 

2 Sintetizador 2,30 Catalisador 2,40 

3 Seguradora 2,30 Radiador 2,00 

4 Bombeiro 1,85 Garimpeiro 2,65 

5 Isqueiro 2,15 Companheiro 2,15 

6 Cangaceiro 2,60 Travesseiro 3,15 

7 Brioso 1,95 Valioso 1,90 

8 Confioso 2,10 Teimoso 1,90 

9 Ditoso 1,75 Minucioso 2,65 

10 Solapamento 3,20 Apartamento 1,95 

11 Andamento 1,85 Orçamento 1,95 

12 Valimento 1,95 Surgimento 2,45 

13 Passista 1,85 Metodista 2,45 

14 Frentista 2,50 Dentista 1,90 

15 Publicidade 2,65 Tipicidade 2,65 

16 Honestidade 3,80 Intensidade 2,55 

MÉDIA SUF.ALTA FREQ. 2,29  2,29 

1 Estilete 2,80 Galhardete 3,80 

2 Tamborete 3,05 Rabanete 2,85 

3 Macete 1,65 Ramalhete 3,45 

4 Discordância 3,65 Alternância 3,65 

5 Implicância 3,55 Importância 2,30 

6 Estância 2,15 Relutância 2,80 

7 Ardência 2,05 Regência 1,90 

8 Ocorrência 2,60 Pendência 2,55 

9 Dependência 2,55 Insistência 1,35 

10 Anonimato 3,00 Silicato 2,60 

11 Orfanato 2,70 Campeonato 2,35 

12 Carbonato 2,55 Sindicato 2,00 

13 Viela 1,20 Favela 1,75 

14 Pardela 1,70 Caravela 1,20 

15 Simpático 2,60 Automático 2,30 

16 Mitótico 2,50 Soviético 2,75 

MÉDIA SUF. BAIXA FREQ. 2,52  2,48 

MÉDIA GERAL 2,40  2,40 

Quadro 05 - Dist 1 Fonte: Elaboração própria. 
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Para Baayen (2005, p.71), a frequência bigrama é o quarto fator regularmente 

considerado em estudos de processamento lexical. Hay (2003) também considerou e controlou 

esse fator ao explorar os efeitos de percepção da fala sobre a estruturas morfológicas no inglês.  

De acordo com Seidenberg (1989), a frequência bigrama26 foi introduzida em estudos 

experimentais por Adams (1981) ao notar que pistas para as fronteiras silábicas são fornecidas 

pela frequência das sequências de dois segmentos. O autor constatou que uma característica 

geral do inglês escrito é que o final de uma sílaba e o início da sílaba seguinte são marcados 

por um bigrama, cuja frequência de ocorrência é relativamente baixa. O bigrama que ocupa a 

fronteira da sílaba (p.ex. NV em ANVIL) tem uma frequência média menor do que os bigramas 

de ambos os lados da fronteira silábica (p.ex. AN e IL em ANVIL).  

Gibson e Guinet (1971) verificaram que, na apresentação visual de palavras, em que os 

indivíduos relatavam apenas alguns segmentos de uma palavra, o final da palavra é mais 

propenso a ser relatado com maior precisão se for um morfema inteiro (sufixo). Uma 

interpretação dos autores é que os morfemas podem servir como codificadores de unidades 

durante a leitura. A outra interpretação, no entanto, é que um grande número de palavras partilha 

um determinado sufixo. A ativação de uma das palavras ativa outras palavras através da 

conexão dos segmentos do sufixo compartilhado. Por sua vez, elas ativam os segmentos do 

sufixo, tornando-os, como um grupo, mais fácil de serem relatados do que os demais segmentos 

de uma palavra.  

Neste estudo, a frequência bigrama foi desenvolvida a partir de um algoritmo 

implementado em PERL27. A frequência bigrama foi calculada como a média logarítmica 

natural das frequências de transição entre os segmentos do final da base e do início do sufixo. 

No grupo A (FR < 1), a frequência bigrama média em logaritmo natural foi aproximadamente 

de 7,38 para as palavras complexas formadas por sufixos de alta frequência de tipo e de 6,51 

para as formas derivadas constituídas por sufixos de baixa frequência de tipo. No grupo B (FR 

> 1), em média, a frequência bigrama em logaritmo natural foi de aproximadamente 7,50 para 

os itens derivados formados por sufixos de alta frequência de tipo e de 6,47 para as palavras 

complexas constituídas por sufixos de baixa frequência de tipo. No computo geral, a frequência 

                                                           
26 A noção de bigrama refere-se à sequência de dois segmentos de uma palavra ou de duas palavras em uma 

sentença. 
27 Tomou-se por base o Modelo Oculto de Markov, que é uma generalização de um modo misto, onde as variáveis 

ocultas, que controlam o componente misto a ser selecionado em cada observação, estão relacionadas através do 

processo de Markov, em vez de serem independentes. Os estados ocultos do modelo representam as etiquetas 

(tags) e as possíveis observações representam as palavras complexas. A partir da equação tn-1 = arg max t1...tn P(t1) 

X ∏ 𝑃𝑛
𝑖−2 (ti|ti-1) X ∏ 𝑃𝑛

𝑖−2 (wi|ti), usada para encontrar a sequência da primeira ordem (bigrama), a distribuição 

bigrama foi modelada em PERL. 
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bigrama média foi de aproximadamente 7,00 para os grupos A (FR < 1) e B (FR > 1), como se 

pode observar no quadro 06: 

Quadro 06 - Frequência bigrama 1 

Quadro 06 – Frequência bigrama de juntura morfológica entre base e sufixo, utilizada no 

controle dos itens derivados dos conjuntos A (FR < 1) e B (FR > 1) para o experimento 1  

 

(continua) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

1 Ledor 1415 Vereador 3535 

2 Sintetizador 3007 Catalisador 4070 

3 Seguradora 4001 Radiador 3535 

4 Bombeiro 361 Garimpeiro 418 

5 Isqueiro 976 Companheiro 335 

6 Cangaceiro 917 Travesseiro 1448 

7 Brioso 478 Valioso 1125 

8 Confioso 1095 Teimoso 837 

9 Ditoso 2191 Minucioso 1445 

10 Solapamento 2365 Apartamento 2365 

11 Andamento 1180 Orçamento 1180 

12 Valimento 1136 Surgimento 783 

13 Passista 1190 Metodista 1386 

14 Frentista 2500 Dentista 3206 

15 Publicidade 1842 Tipicidade 2140 

16 Honestidade 960 Intensidade 1086 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF.ALTA FREQ. 
7,38 

  
7,50 

1 Estilete 936 Galhardete 929 

2 Tamborete 2093 Rabanete 740 

3 Macete 1279 Ramalhete 478 

4 Discordância 5 Alternância 14 

5 Implicância 26 Importância 30 

6 Estância 29 Relutância 29 
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(conclusão) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

7 Ardência 22 Regência 17 

8 Ocorrência 29 Pendência 52 

9 Dependência 75 Insistência 50 

10 Anonimato 1080 Silicato 1783 

11 Orfanato 1480 Campeonato 1461 

12 Carbonato 2250 Sindicato 2093 

13 Viela 387 Favela 1701 

14 Pardela 876 Caravela 690 

15 Simpático 109 Automático 131 

16 Mitótico 45 Soviético 122 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF. BAIXA FREQ. 
6,51 

  
6,47 

MÉDIA GERAL  

(LOG NATURAL) 
7,00 

  
7,00 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

4.3.3.4. Design dos experimentos 1 e 4 

 

 

A lista de itens utilizada nos experimentos 1 e 4 foi organizado com base no princípio 

da repetição com distribuição fixa e controle local. Nesses experimentos, o princípio da 

repetição consiste em replicarmos A e B ao longo de 64 parcelas subdivididas em 16 blocos. 

No entanto, optou-se por numerar as parcelas em A e B, seguida da posição numérica que a 

palavra complexa ocupa na listagem de cada grupo (distribuído em função da frequência 

relativa), indexada pelo sufixo, sendo indicado qual bloco pertence cada sequência de A e B. A 

distribuição das parcelas subdivididas é fixa e está dividida em linhas e colunas. O controle 

local, neste caso, refere-se ao fato de as parcelas serem distribuídas em grupos ou blocos de tal 

modo que sejam o mais uniforme possível, garantindo que o número de parcelas por bloco seja 

igual ao número de estímulos pertencentes a cada conjunto, tornando os blocos 

matematicamente retangulares, como se observa esquematicamente no quadro 07: 
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Quadro 07 – Croqui do teste experimental de relacionamento morfológico 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 07 - Croqui do teste 1 

No quadro 07, o croqui reportado indica que temos 2 conjuntos (A e B) e cada conjunto 

contém 32 palavras complexas, distribuídas em 4 colunas, dispostas uniformemente em 16 itens 

derivados para os sufixos de alta e 16 formas derivadas para os sufixos de baixa frequência de 

tipo nas parcelas das 4 colunas, agrupados de modo que, dentro de cada bloco, todas as formas 

derivadas, que contêm um dos 12 sufixos selecionados para este estudo, são distribuídas de 

forma fixa nas parcelas subdivididas para o experimento 1. 

No primeiro e no quarto teste experimental, 64 palavras sem relação com o formato 

estudado foram ordenadas aleatoriamente com os estímulos dos testes de relacionamento 

morfológico e de decisão lexical (Vide o APÊNDICE F). Assim, a apresentação dos estímulos 

(palavras alvo e distratores) foi aleatória nos experimentos 1 e 4. 

A fim de avaliar o papel da frequência relativa, o primeiro e o quarto experimento 

tiveram como tarefa a avaliação morfológica de palavras complexas. Assim, para o experimento 

1, o respondente deveria avaliar se uma dada palavra era formada a partir de outra palavra e, no 
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experimento 4, os sujeitos tinham que decidir se o estímulo apresentado era uma palavra da 

língua portuguesa. 

 

 

4.3.4. Experimento 2: teste de relacionamento semântico  

 

 

O segundo experimento serviu para detalhar os efeitos encontrados no experimento 1, 

possibilitando-nos avaliar o papel da relação semântica entre base e forma derivada. Assim, o 

segundo experimento foi delineado a fim de aferirmos se a relação semântica entre base e 

derivado influencia os tempos de resposta e as taxas de erros no julgamento de palavras 

complexas por sufixação.  

 

 

4.3.4.1. Variáveis experimentais 

 

 

Neste experimento, as variáveis são as mesmas utilizadas no experimento 1, ou seja, as 

variáveis independentes foram a frequência relativa e a frequência de tipo enquanto o tempo de 

resposta e o tipo de atitude foram consideradas como variáveis dependentes. A caracterização 

das variáveis experimentais utilizados no teste de relacionamento semântico encontra-se no 

apêndice E.  

 

 

4.3.4.2. Participantes 

 

 

O segundo experimento teve a participação de 20 sujeitos adultos, sujeitos estes que 

participaram única e exclusivamente do segundo experimento. Os participantes são estudantes 

de graduação de semestres iniciais do curso de Letras28 da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), de ambos os sexos, com idade média de aproximadamente 22 anos (faixa etária 

                                                           
28 Cf. nota 24 deste capítulo. 
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variando entre 18 e 29 anos), falantes nativos de língua portuguesa e residentes na cidade do 

Rio de Janeiro.  

 

 

4.3.4.3. Materiais e Planejamento 

 

 

O material utilizado para o segundo experimento compreende dois conjuntos de palavras 

complexas com suas respectivas bases, selecionados e agrupados em A e B (Vide o APÊNDICE 

B). Cada conjunto é formado por 32 pares de palavras (base e derivado), ou seja, temos 32 pares 

de itens para o conjunto A, que abriga os pares de palavras com baixa frequência relativa (FR 

< 1), e outros 32 pares de itens para o conjunto B, que reúne os pares de palavras com alta 

frequência relativa (FR > 1). Portanto, no conjunto A, tem-se os pares de palavras que 

apresentam uma baixa frequência relativa, ou seja, uma frequência relativa inferior a 1. Assim, 

para o experimento 2, o conjunto A contém 32 itens derivados com suas respectivas bases que 

estão distribuídos da seguinte forma: 3 palavras complexas contendo o sufixo de alta frequência 

de tipo –dor; 3 formas derivadas que apresentam o sufixo de alta frequência de tipo –eiro; 3 

itens derivados que contém o sufixo de alta frequência de tipo –oso; 3 palavras derivadas 

contendo o sufixo de alta frequência de tipo –mento; 2 itens derivados que contém o sufixo de 

alta frequência de tipo –ista; 2 palavras complexas terminadas em –idade, sufixo de alta 

frequência de tipo; 3 itens derivados que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ete; 3 

formas derivadas que apresentam o sufixo de baixa frequência de tipo –ância; 3 palavras 

derivadas contendo o sufixo de baixa frequência de tipo –ência; 3 palavras complexas que 

contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ato; 2 itens derivados que contém o sufixo de 

baixa frequência de tipo –ela; e, 2 palavras complexas terminadas em –tico, sufixo de baixa 

frequência de tipo, totalizando 32 palavras derivadas com suas respectivas bases.  As palavras 

complexas do conjunto A podem ser melhor observadas no quadro 08: 
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Quadro 08 – Lista de palavras experimentais, compostas por formas derivadas e suas 

respectivas bases, do conjunto A (Palavras derivadas de sufixos com alta e baixa frequência de 

tipo que apresentam baixa frequência relativa) 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 08 - Lista de palavras 1 

No conjunto B, os pares de palavras foram reunidos em função da alta frequência 

relativa, isto é, frequência relativa superior a 1. Desse modo, o conjunto B apresenta 32 formas 

derivadas com suas respectivas bases que se encontram distribuídas da seguinte maneira: 3 

palavras complexas contendo o sufixo de alta frequência de tipo –dor; 3 formas derivadas que 

apresentam o sufixo de alta frequência de tipo –eiro; 3 itens derivados que contém o sufixo de 

alta frequência de tipo –oso; 3 palavras derivadas contendo o sufixo de alta frequência de tipo 

–mento; 2 itens derivados que contém o sufixo de alta frequência de tipo –ista; 2 palavras 

complexas terminadas em –idade, sufixo de alta frequência de tipo; 3 itens derivados que 

contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ete; 3 formas derivadas que apresentam o sufixo 

de baixa frequência de tipo –ância; 3 palavras derivadas contendo o sufixo de baixa frequência 

de tipo –ência; 3 palavras complexas que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ato; 2 

itens derivados que contém o sufixo de baixa frequência de tipo –ela; e, 2 palavras complexas 

terminadas em –tico, sufixo de baixa frequência de tipo, totalizando 32 palavras derivadas com 

suas respectivas bases.  As palavras complexas do conjunto B podem ser melhor visualizadas 

no quadro 09:  

Ledor - Ler Estilete - Estilo

Velador - Velar Porrete - Porra

Seguradora - Segurar Macete - Maço

Bombeiro - Bomba Concordância - Concordar

Isqueiro - Isca Implicância - Implicar

Cangaceiro - Cangaço Estância - Estar

Brioso - Brio Ardência - Arder

Confioso - Confiar Ocorrência - Ocorrer

Ditoso - Dita Dependência - Depender

Solapamento - Solapar Bromato - Bromo

Andamento - Andar Orfanato - Orfão

Valimento - Valer Carbonato - Carbono

Passista - Passo Viela - Via

Frentista - Frente Pardela - Pardo

Publicidade - Público Simpático - Simpatia

Honestidade - Honesto Protético - Prótese

Conjunto A (Baixa frequência relativa)
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Quadro 09 – Lista de palavras experimentais, composta por itens derivados e suas respectivas 

bases, do conjunto B (Itens derivados de sufixos com alta e baixa frequência de tipo que 

apresentam alta frequência relativa) 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 09 - Lista de palavras 1 

As palavras complexas com suas respectivas bases, pertencentes aos conjuntos A e B, 

pareados pela frequência relativa, foram controladas em função do tamanho da palavra, da 

entropia relativa29 e da frequência bigrama de transição entre base e sufixo. 

 

 

4.3.4.3.1. Variáveis lexicais controladas no experimento 2 

 

 

O tamanho da palavra foi calculado de modo semelhante ao que foi explicitado no 

experimento 1. Assim, utilizou-se o mesmo procedimento já mencionado no primeiro teste 

experimental. Em média, o tamanho das palavras foi aproximadamente de 9 segmentos nos dois 

conjuntos, variando entre 5-12 segmentos no grupo A (FR < 1) e entre 6-11 segmentos no grupo 

B (FR > 1).  

                                                           
29 O termo entropia relativa será tratado em detalhes na página seguinte. 

Vereador - Verear Galhardete - Galhardo

Catalisador - Catalisar Rabanete - Rábano

Radiador - Radiar Ramalhete - Ramalho

Garimpeiro - Grimpa Alternância - Alternar

Companheiro - Companha Importância - Importar

Roteiro - Rota Relutância - Relutar

Valioso - Valia Ascendência - Ascender

Teimoso - Teima Pendência - Pender

Minucioso - Minúcia Insistência - Insistir

Apartamento - Apartar Silicato - Sílica

Orçamento - Orçar Campeonato - Campeão

Surgimento - Surgir Sindicato - Síndico

Metodista - Método Favela - Fava

Dentista - Dente Caravela - Cáravo

Tipicidade - Típico Automático - Autômato

Intensidade - Intenso Soviético - Soviete

Conjunto B (Alta frequência relativa)
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Na literatura psicolinguística, alguns estudos sugerem que o sistema linguístico tenta 

computar o significado quando as representações morfêmicas se tornam disponíveis. Para Allen 

et al. (1995), a complexidade de processamento, independente do desempenho por tempo de 

resposta da tarefa, está na utilização do conceito de entropia como uma causa antecedente. O 

conceito de entropia baseia-se na segunda lei da termodinâmica. O pressuposto básico é que a 

entropia deve aumentar ao longo da vida, aumentando também os níveis de ruído neural ou 

interno (ALLEN ET AL., 1995).  Por exemplo, a partir das predições de entropia, sabe-se que 

a informação deve ser representada na memória com uma variabilidade maior com o avançar 

da idade adulta e esse efeito previsto tem sido empiricamente comprovado (cf. ALLEN, SMITH 

e PROPPER, 1998). O conceito mais básico da teoria da informação é o da entropia de uma 

variável aleatória ou de sua distribuição, muitas vezes chamada de entropia de Shannon para 

distingui-la dos outros tipos como o uso na termodinâmica (parte da Física), que surge da 

imposição da lei de conservação de energia e descreve o estado interno de um sistema, e a 

utilização na mecânica estatística (física estatística) para a modelagem de estruturas de 

materiais (p. ex. a teoria cinética dos gases). A entropia da informação é uma medida de 

incerteza ou variabilidade associada a uma variável aleatória.  

Em estudo mais recente, Schmidtke et al. (2015) utilizaram a entropia para medir a 

quantidade de informação esperada na distribuição da probabilidade de relações semânticas. 

Para um composto específico (p.ex. clamprod; teacup), a entropia estima a quantidade média 

de incerteza na escolha de quaisquer relações i associadas com o significado relacional do 

composto. A entropia aumenta quando muitas relações semânticas estão associadas a uma dada 

palavra composta. Os autores descobriram que a entropia relativa alta estava associada com 

tempos de respostas mais lentos para compostos transparentes enquanto a entropia relativa 

baixa foi associada a tempos de respostas mais rápidos. Esses resultados demonstraram que o 

processamento lexical de compostos transparentes é facilitado quando um composto tem um 

grande número de relações potenciais, mas somente um pequeno número delas é forte 

candidata. Por outro lado, o processamento de compostos opacos é atenuado pela entropia 

relativa baixa, dado que o significado computado não será o significado estabelecido pelo 

composto (significado estabelecido pela composição de suas subpartes). 

Neste experimento, utilizou-se a entropia relativa de Shannon30 para controlar o efeito 

de competição entre as relações semânticas durante o processamento das palavras complexas. 

                                                           
30 A entropia relativa de Shannon, utilizada na aferição da competição entre as relações de significado no 

processamento lexical, é definida por: H = ∑ 𝑝𝑖
𝑐
𝑖=1 log2(

1

𝑝𝑖
), onde C é a cardinalidade de um dado conjunto lexical 
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Assim, optou-se por controlar os estímulos pela entropia relativa de Shannon a fim de equilibrar 

os conjuntos A e B, sem que nenhum deles fosse facilitado em virtude do número de relações 

semânticas que o derivado estabelece com a sua respectiva base (transparência / opacidade).  

A entropia foi aferida pela quantidade média de informação nos conjuntos A (FR < 1) e 

B (FR > 1), ou seja, ela foi controlada pela mensuração da quantidade esperada de informação 

na probabilidade de distribuição de relações semânticas nos dois conjuntos. Assim, no caso das 

palavras complexas por sufixação no PB, a entropia está baseada na frequência relativa das 

relações semânticas das formas derivadas e suas bases, sendo sua interpretação definida pela 

média de incerteza. Neste caso, a entropia visa controlar a concorrência entre candidatos 

relacionais que estão envolvidos durante o reconhecimento das palavras complexas. Por 

exemplo, pelo significado composicional de “valioso”, espera-se que tal forma derivada 

vincule-se ao significado de suas subpartes ("cheio de valia") e, portanto, seja semanticamente 

"transparente" (transparente - entendido como a previsibilidade do significado da palavra 

derivada dado o significado de suas subpartes) ou nem tanto, uma vez que vincula uma alta 

incerteza (entropia = 1,00). No entanto, o significado composicional de “valioso” compete com 

“valoroso” e “valeroso” (todas formas terminadas com o sufixo -oso que tem o mesmo radical 

“val-“) e vincula significados semelhantes (valia (valer + -ia) é coisa que vale; preço; valor). 

Isso gera uma incerteza alta (alta entropia) que influencia nos tempos de decisão. Dado o 

conceito de Shannon, a alta entropia gera grande capacidade do canal de comunicação em 

termos de bits, ou seja, em termos linguísticos, a alta entropia vai refletir uma forte competição 

entre as relações disponíveis e necessariamente vai causar um aumento do esforço de 

processamento em tarefas de compreensão visual. 

É interessante notar que a alta entropia pode significar também aproximação na 

distribuição entre as formas derivadas. Por exemplo, a palavra complexa “esquiador”, pelo 

significado composicional, refere-se àquele que esquia e não é à toa que tem referência direta 

com a base “esquiar” e nenhum concorrente, é uma forma derivada altamente transparente e 

previsível. A probabilidade dessa relação semântica é aproximada entre si (tem valores 

aproximados - é por isso que a base está presente no único significado previsto para a palavra 

“esquiador”). Assim, a entropia aumenta quanto mais relações semânticas estão associadas a 

uma determinada forma derivada e também quando a probabilidade dessas relações apresenta 

valores aproximados entre si. 

                                                           
(p.ex. um conjunto de concorrentes lexicais ou um conjunto de palavras morfologicamente relacionadas). A 

probabilidade p é estimada em função da frequência relativa da palavra no conjunto. 
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No grupo A (FR < 1), a entropia relativa média foi de 0,51 para as palavras complexas 

formadas por sufixos de alta frequência de tipo e de 0,64 para os itens derivados de sufixos de 

baixa frequência de tipo. No grupo B (FR > 1), em média, a entropia relativa foi de 0,52 para 

as formas derivadas de sufixos de alta frequência de tipo e de 0,62 para as palavras complexas 

constituídas de sufixos de baixa frequência de tipo. No computo geral, a entropia relativa média 

foi de aproximadamente 0,57 para os grupos A (FR < 1) e B (FR > 1), como se pode observar 

no quadro 10: 

Quadro 10 - Entropia relativa 1 

Quadro 10 – Entropia relativa de Shannon, utilizada no controle dos itens experimentais dos 

conjuntos A (FR < 1) e B (FR > 1) 

(continua) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

ENTROPIA 

RELATIVA 

(SHANNON) 

PALAVRA 

DERIVADA 

ENTROPIA 

RELATIVA 

(SHANNON) 

1 Ledor 0,03 Vereador 0,05 

2 Velador 0,43 Catalisador 0,41 

3 Seguradora 0,88 Radiador 0,77 

4 Bombeiro 0,31 Garimpeiro 0,22 

5 Isqueiro 0,91 Companheiro 0,04 

6 Cangaceiro 1,00 Roteiro 0,85 

7 Brioso 0,75 Valioso 1,00 

8 Confioso 0,09 Teimoso 0,76 

9 Ditoso 0,22 Minucioso 0,69 

10 Solapamento 0,94 Apartamento 0,05 

11 Andamento 0,84 Orçamento 0,01 

12 Valimento 0,02 Surgimento 1,00 

13 Passista 0,04 Metodista 0,22 

14 Frentista 0,03 Dentista 0,98 

15 Publicidade 0,70 Tipicidade 0,34 

16 Honestidade 1,00 Intensidade 0,94 

MÉDIA SUF. ALTA FREQ. 0,51   0,52 

1 Estilete 0,03 Galhardete 0,92 

2 Porrete 0,91 Rabanete 0,86 

3 Macete 0,69 Ramalhete 0,37 

4 Concordância 0,98 Alternância 0,95 

5 Implicância 0,76 Importância 0,63 

6 Estância 0,16 Relutância 0,57 
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    (conclusão) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

ENTROPIA 

RELATIVA 

(SHANNON) 

PALAVRA 

DERIVADA 

ENTROPIA 

RELATIVA 

(SHANNON) 

7 Ardência 0,94 Ascendência 0,96 

8 Ocorrência 0,87 Pendência 0,61 

9 Dependência 0,99 Insistência 1,00 

10 Bromato 0,59 Silicato 0,95 

11 Orfanato 0,99 Campeonato 1,00 

12 Carbonato 0,67 Sindicato 0,35 

13 Viela 0,15 Favela 0,10 

14 Pardela 0,26 Caravela 0,39 

15 Simpático 0,95 Automático 0,30 

16 Protético 0,27 Soviético 0,04 

MÉDIA SUF. BAIXA FREQ. 0,64   0,62 

MÉDIA 0,57   0,57 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A frequência bigrama de transição entre os segmentos do final da base e do início do 

sufixo foi calculado de modo semelhante ao que foi explicitado no experimento 1. Assim, 

utilizou-se o mesmo procedimento já mencionado no primeiro teste experimental. No grupo A 

(FR < 1), a frequência bigrama média em logaritmo natural foi de aproximadamente 7,34 para 

as palavras complexas formadas por sufixos de alta frequência de tipo e de 6,71 para as formas 

derivadas constituídas por sufixos de baixa frequência de tipo. No grupo B (FR > 1), em média, 

a frequência bigrama em logaritmo natural foi de aproximadamente 7,58 para os itens derivados 

formados por sufixos de alta frequência de tipo e de 6,47 para as palavras complexas 

constituídas por sufixos de baixa frequência de tipo. No cômputo geral, a frequência bigrama 

média foi de aproximadamente 7,03 para os grupos A (FR < 1) e B (FR > 1), como se pode 

visualizar no quadro 11: 
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Quadro 11 – Frequência bigrama de juntura morfológica entre base e sufixo, utilizada no 

controle dos itens derivados dos conjuntos A (FR < 1) e B (FR > 1) para o experimento 2 

Quadro 11 - Frequência 1 

 (continua) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

1 Ledor 1415 Vereador 3535 

2 Velador 2058 Catalisador 4070 

3 Seguradora 4001 Radiador 3535 

4 Bombeiro 361 Garimpeiro 418 

5 Isqueiro 976 Companheiro 335 

6 Cangaceiro 917 Roteiro 3771 

7 Brioso 478 Valioso 1125 

8 Confioso 1095 Teimoso 837 

9 Ditoso 2191 Minucioso 1445 

10 Solapamento 2365 Apartamento 2365 

11 Andamento 1180 Orçamento 1180 

12 Valimento 1136 Surgimento 783 

13 Passista 1190 Metodista 1386 

14 Frentista 2500 Dentista 3206 

15 Publicidade 1842 Tipicidade 2140 

16 Honestidade 960 Intensidade 1086 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF.ALTA FREQ. 
7,34 

  
7,58 

1 Estilete 936 Galhardete 929 

2 Porrete 3969 Rabanete 740 

3 Macete 1279 Ramalhete 478 

4 Concordância 5 Alternância 14 

5 Implicância 26 Importância 30 

6 Estância 29 Relutância 29 

7 Ardência 22 Ascendência 75 

8 Ocorrência 29 Pendência 52 

9 Dependência 75 Insistência 50 

10 Bromato 1473 Silicato 1783 

11 Orfanato 1480 Campeonato 1461 

12 Carbonato 2250 Sindicato 2093 
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 (conclusão) 

CONJ A (FR < 1) CONJ B (FR > 1) 

N 
PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

PALAVRA 

DERIVADA 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DA 

TRANSIÇÃO 

ENTRE BASE E 

SUFIXO 

13 Viela 387 Favela 1701 

14 Pardela 876 Caravela 690 

15 Simpático 109 Automático 131 

16 Protético 122 Soviético 122 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF. BAIXA FREQ. 
6,71 

  
6,47 

MÉDIA (LOG NATURAL) 7,03   7,03 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.3.4.4. Design do segundo experimento 

 

 

O segundo teste experimental foi organizado de modo semelhante ao primeiro 

experimento. Assim, tomou-se por base o princípio da repetição com distribuição fixa e controle 

local. Neste experimento, o princípio da repetição consiste em replicarmos A e B ao longo de 

64 parcelas subdivididas em 16 blocos. No entanto, optou-se por numerar as parcelas em A e 

B, seguida da posição numérica que a palavra complexa ocupa na listagem de cada grupo 

(distribuído em função da frequência relativa), indexada pelo sufixo, sendo indicado qual bloco 

pertence cada sequência de A e B. A distribuição das parcelas subdivididas é fixa e está dividida 

em linhas e colunas. O controle local, neste caso, refere-se ao fato de as parcelas serem 

distribuídas em grupos ou blocos de tal modo que sejam o mais uniforme possível, garantindo 

que o número de parcelas por bloco seja igual ao número de estímulos pertencentes a cada 

conjunto, tornando os blocos matematicamente retangulares, como se observa 

esquematicamente no quadro 12: 
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Quadro 12 – Croqui do teste experimental de relacionamento semântico entre base e derivado 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 12 - Croqui do teste 1 

No quadro 12, o croqui reportado indica que temos 2 conjuntos (A e B) e cada conjunto 

contém 32 palavras complexas, distribuídas em 4 colunas, dispostas uniformemente em 16 itens 

derivados para os sufixos de alta e 16 formas derivadas para os sufixos de baixa frequência de 

tipo nas parcelas das 4 colunas, agrupados de modo que, dentro de cada bloco, todas as formas 

derivadas, que contêm um dos 12 sufixos selecionados para este estudo, são distribuídas de 

forma fixa nas parcelas subdivididas para o experimento 2.  

No segundo teste experimental, 64 pares de palavras sem relação com o formato 

estudado foram ordenadas aleatoriamente com os estímulos do teste de relacionamento 

semântico entre base e derivado (Vide o APÊNDICE G). Assim, a apresentação dos estímulos 

(palavras alvo e distratores) foi aleatória no experimento 2. 

A fim de avaliar o papel da frequência relativa, o segundo experimento teve como tarefa 

o julgamento de relacionamento semântico entre base e derivado. Assim, para o experimento 

2, os voluntários eram solicitados a avaliar se havia uma relação de significado entre cada par 

de palavras.  
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4.3.5. Experimento 3: teste de efeito da frequência de tipo dos sufixos  

 

 

O terceiro experimento foi delineado para medir o efeito da frequência de tipo dos 

sufixos selecionados neste estudo. Assim, esse experimento tem como objetivo avaliar o papel 

da frequência de tipo dos sufixos –dor, -eiro, -oso, -mento, -ista, –idade, –ete, -ância, -ência, -

ato, -ela e –tico em palavras morfologicamente complexas. 

Neste experimento, espera-se que os sufixos de alta frequência de tipo causem uma 

interferência maior na decisão lexical de não palavras, quando incluídos no contexto de 

pseudopalavras, se comparados aos sufixos de baixa frequência de tipo.  

 

 

4.3.5.1. Variáveis experimentais 

 

 

Neste experimento, as variáveis são as mesmas utilizadas nos dois primeiros 

experimentos, com exceção da frequência relativa. Assim, a frequência de tipo é a variável 

independente enquanto o tempo de resposta e o tipo de atitude foram consideradas como 

variáveis dependentes. A caracterização das variáveis experimentais, utilizadas neste teste, 

encontra-se no apêndice H.  

 

 

4.3.5.2. Participantes 

 

 

O terceiro experimento teve a participação de 20 sujeitos adultos que se voluntariaram 

única e exclusivamente para o terceiro experimento. Os participantes são estudantes de 

graduação de semestres iniciais do curso de Letras31 da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), de ambos os sexos, com idade média de aproximadamente 23 anos (faixa etária 

variando entre 19 e 29 anos), falantes nativos de língua portuguesa e residentes na cidade do 

Rio de Janeiro.  

 

                                                           
31 Cf. nota 24 deste capítulo. 
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4.3.5.3. Materiais e Planejamento 

 

 

O material utilizado para o terceiro experimento compreende 48 pseudobases anexadas 

aos doze sufixos selecionados neste estudo em função da frequência de tipo (6 morfemas 

derivacionais de alta e 6 de baixa frequência de tipo). 

Na teoria linguística, as pseudopalavras são consideradas como não palavras formadas 

pela combinação de fonemas em sequências possíveis na língua (BROWN e HILDUM, 1956 

apud FRISCH; LARGE e PISONI, 2000). Dito de outro modo, as pseudopalavras referem-se a 

combinações de sequencias fonológicas ou grafêmicas que possuem boa formação estrutural, 

mas que não existem no léxico de uma língua e, portanto, não remetem a nenhum significado 

na língua. 

Neste experimento, os estímulos formados por pseudopalavras podem diferir em razão 

do grau de semelhança ortográfica que apresentam em relação às palavras reais da língua.  No 

entanto, esse fator foi controlado pelo N-count, nulo para as pseudopalavras criadas, e pela 

Distância de Levenshtein para os 20 vizinhos mais próximos, admitindo idêntica probabilidade 

para os dois conjuntos, A e B, conforme descrito adiante nesta seção. Assim, por exemplo, 

estímulos como boreamento e crudilático apresentam a probabilidade de 1.95 e 2.60 

respectivamente, predizendo a maior ou menor similaridade a possíveis palavras da língua. 

As pseudopalavras complexas foram obtidas pela combinação dos sufixos reais de alta 

e baixa frequência de tipo com sequências ortográficas que não correspondem a nenhuma 

palavra-base existente na língua portuguesa, ou seja, os doze sufixos reais foram combinados a 

pseudobases para dar origem a pseudopalavras derivadas. Tais pseudopalavras foram pareadas 

pela frequência de tipo dos sufixos reais, sendo divididas em dois conjuntos. Cada conjunto é 

formado por 24 pseudopalavras derivadas, ou seja, temos 24 pseudoitens derivados para o 

conjunto A, que abriga as pseudopalavras complexas com sufixos reais de alta frequência de 

tipo, e outras 24 pseudoformas derivadas para o conjunto B, que reúne os pseudoitens derivados 

com sufixos de baixa frequência de tipo. Portanto, no conjunto A, tem-se as pseudopalavras 

complexas formadas por sufixos reais de alta frequência de tipo. Assim, para o experimento 3, 

o conjunto A contém 24 pseudopalavras derivadas, na proporção de 4 por 1 (4 pseudopalavras 

para cada sufixo), distribuídas da seguinte forma: 4 pseudoitens derivados contendo o morfema 

derivacional –dor; 4 pseudopalavras derivadas com o sufixo –eiro; 4 pseudopalavras complexas 

que apresentam o sufixo –oso; 4 pseudoitens complexos com o morfema derivacional –mento; 
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4 pseudopalavras complexas que contém o sufixo –ista; e 4 pseudopalavras derivadas com o 

sufixo –(i)dade, totalizando 24 pseudoitens derivados. As pseudopalavras complexas do 

conjunto A podem ser melhor visualizadas no quadro 13:  

 

Quadro 13 – Lista de pseudopalavras experimentais do conjunto A (Pseudoitens derivados de 

sufixos reais com alta frequência de tipo) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 13 - Lista de pseudopalavras 1 

No conjunto B, as pseudopalavras derivadas foram reunidas em função da baixa 

frequência de tipo. Desse modo, o conjunto B apresenta 24 pseudoitens derivados, na proporção 

de 4 por 1 (4 pseudopalavras para cada sufixo), que se encontram distribuídos da seguinte 

maneira: 4 pseudoitens derivados contendo o morfema derivacional –ete; 4 pseudopalavras 

derivadas com o sufixo –ância; 4 pseudopalavras complexas que apresentam o sufixo –ência; 4 

pseudoitens complexos com o morfema derivacional –ato; 4 pseudopalavras complexas que 

contém o sufixo –ela; e 4 pseudopalavras derivadas com o sufixo –tico, totalizando 24 

pseudoitens derivados. As palavras complexas do conjunto B podem ser melhor observadas no 

quadro 14: 
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Quadro 14 – Lista de pseudopalavras experimentais do conjunto B (Pseudoitens derivados de 

sufixos reais com alta frequência de tipo) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 14 - Lista de pseudopalavras 1 

Nos dois conjuntos, pareados pela frequência de tipo, foram controlados a frequência 

bigrama dos sufixos reais, dos pseudosufixos32 e das pseudopalavras complexas, o tamanho dos 

pseudoitens derivados e o grau de similaridade ortográfica que uma pseudopalavra tem com 

palavras reais (N-count e Distância de Levenshtein). 

 

 

4.3.5.3.1. Variáveis lexicais controladas no experimento 3 

 

 

Para cada sufixo selecionado, um pseudosufixo com tamanho semelhante foi criado. Os 

pseudosufixos criados foram: (a) -tor, -eral, -oba, -mande, -igar e –(i)daco para o conjunto de 

alta frequência de tipo; e (b) –ere, -ânora, -ênora, -aro, -eva, -tide para o conjunto de baixa 

frequência de tipo. As cadeias ortográficas correspondentes aos sufixos e aos pseudosufixos 

foram controladas pela frequência bigrama. A frequência bigrama média das sequências 

ortográficas finais, calculadas na base de logaritmo natural, foi de 7,26 e 8,19 para sequências 

correspondentes aos sufixos e de 7,23 e 8,23 para a cadeia final dos pseudosufixos, nos 

                                                           
32 Em experimentos, é muito comum o uso do termo pseudosufixo para se referir ao estímulo que se assemelha a 

um sufixo real, mas que não tem significado. Assim, nesta tese, pseudosufixo é definido como uma sequência de 

caracteres que é pronunciável, seguindo o padrão ortográfico do PB, mas que não remete a nenhum significado 

possível em português. 
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conjuntos de alta e baixa frequência de tipo respectivamente. No computo geral, a frequência 

bigrama média das sequências ortográficas finais foi de aproximadamente 7,73 para os sufixos 

e os pseudosufixos. 

As pseudopalavras complexas e os distratores, união das pseudobases aos 

pseudosufixos, foram controlados pela frequência bigrama na posição final das sequências 

ortográficas. Em média, a frequência bigrama na posição de final absoluto das sequências 

ortográficas foi de aproximadamente 6,65 para os pseudoitens derivados e os distratores do 

conjunto A (alta frequência de tipo) e de 7,10 para as pseudopalavras complexas e os distratores 

do conjunto B (baixa frequência de tipo). No computo geral, a frequência bigrama média foi de 

aproximadamente 7,00 nos dois conjuntos, como se pode visualizar no quadro 15: 

Quadro 15 - Frequência bigrama 1 

Quadro 15 – Frequência bigrama das sequências ortográficas finais de pseudopalavras e de 

distratores para o experimento 3 

 

(continua) 

CONJUNTO A (ALTA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

N 

PSEUDOPALAVRA 

COMPLEXA 

(PSEUDOBASE + 

SUFIXO REAL) 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DAS 

SEQUÊNCIAS 

ORTOGRÁFICAS 

FINAIS 

DISTRATORES 

(PSEUDOBASE + 

PSEUDOSUFIXO) 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DAS 

SEQUÊNCIAS 

ORTOGRÁFICAS 

FINAIS 

1 Vacidador 1152 Sipadator 1152 

2 Espreador 1152 Ocrisator 1152 

3 Clateador 1152 Bamiletor 1152 

4 Ergadicador 943 Racrelautor 943 

5 Misoradeiro 366 Pacetaseral 501 

6 Recendeiro 679 Falheperal 640 

7 Rentolheiro 366 Basatiperal 501 

8 Sadilheiro 679 Casetieral 640 

9 Farinoso 351 Treproba 142 

10 Adiboso 585 Roproba 461 

11 Suratoso 569 Savopoba 300 

12 Catrascoso 256 Ateriproba 58 

13 Boreamento 727 Acapemande 744 

14 Ancariamento 585 Cesritamande 426 

15 Marrelamento 585 Pasitramande 426 

16 Imbetramento 585 Tofatramande 426 

17 Isaporista 1656 Orfrisigar 1925 

18 Cabulista 2203 Seratigar 2951 

19 Armerialista 756 Torentarigar 601 

20 Camochista 1656 Cratasigar 1925 
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(conclusão) 

CONJUNTO A (ALTA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

N 

PSEUDOPALAVRA 

COMPLEXA 

(PSEUDOBASE + 

SUFIXO REAL) 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DAS 

SEQUÊNCIAS 

ORTOGRÁFICAS 

FINAIS 

DISTRATORES 

(PSEUDOBASE + 

PSEUDOSUFIXO) 

FREQUÊNCIA 

BIGRAMA DAS 

SEQUÊNCIAS 

ORTOGRÁFICAS 

FINAIS 

21 Senualidade 564 Vecrafidaco 657 

22 Junicialidade 366 Ripofastidaco 319 

23 Prisordialidade 204 Acerrarlitidaco 123 

24 Corroralidade 366 Topescafidaco 319 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF.ALTA FREQ. 
6,65 

  
6,65 

CONJUNTO B (BAIXA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

1 Firtezete 1300 Gavrasere 1328 

2 Hupildete 1300 Fatissere 1328 

3 Lancernete 1372 Varpatrere 970 

4 Viotinete 1300 Quasadere 1328 

5 Trinutância 1510 Vipardânora 1411 

6 Esragância 2087 Fipitânora 2056 

7 Maruseância 1510 Berpifânora 1411 

8 Seleância 2273 Ragrânora 3088 

9 Abiandência 1510 Agranfênoda 1574 

10 Artuinência 1510 Toarprênoda 1574 

11 Molorrência 1510 Voferpênoda 1574 

12 Pitarrência 1510 Ferpatênoda 1574 

13 Geveralato 727 Parvetearo 679 

14 Ofidinato 883 Perfavaro 762 

15 Xedifato 1167 Ortadaro 1121 

16 Parronato 883 Sortifaro 762 

17 Alxacela 1346 Valapeva 1473 

18 Vertizela 1165 Pestafeva 1456 

19 Carpuchela 832 Pitaxaceva 1073 

20 Mavogrela 1165 Vategreva 1456 

21 Doufrinático 481 Gisevafátide 426 

22 Crudialático 481 Tofrarástide 426 

23 Befulático 686 Horfístide 744 

24 Morbomático 657 Vesapístide 564 

MÉDIA (LOG NATURAL) 

SUF. BAIXA FREQ. 
7,10 

  
7,10 

MÉDIA GERAL 7,00   7,00 

Fonte: Elaboração própria. 
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O tamanho dos pseudoitens derivados foi calculado de modo semelhante ao que foi 

explicitado nos dois experimentos anteriores. Assim, o tamanho da pseudopalavra complexa 

foi medido pela quantidade de segmentos que compreende a união das pseudobases com cada 

um dos doze sufixos selecionados neste estudo, respeitando tanto quanto possível o tamanho de 

uma palavra-base real para cada sufixo. Em média, o tamanho dos pseudoitens derivados foi 

aproximadamente de 11 segmentos para o conjunto A (alta frequência de tipo), variando entre 

9-15 caracteres, e de 10 segmentos para o conjunto B (baixa frequência de tipo), oscilando entre 

9-12 segmentos. 

O grau de similaridade ortográfica foi controlado a fim de evitar que as palavras reais 

da língua portuguesa fossem evocadas por sua semelhança aos estímulos criados, fazendo com 

que todas as pseudopalavras complexas que o sujeito associasse a palavras reais fossem 

rejeitadas em função de sua semelhança ortográfica. Assim, a similaridade ortográfica entre 

pseudopalavras e palavras reais foi aferida pelas medidas N-count (Coltheart et al., 1977) e 

distância de Levenshtein (Yarkoni, Balota e Yap, 2008).  

Coltheart et al. (1977) controlou a similaridade ortográfica de uma série de estímulos, 

palavras e pseudopalavras, que variavam com o que ele denominou de N ou tamanho de 

vizinhança ortográfica. A medida N foi definida como o número de palavras que poderiam ser 

produzidas pela substituição de um segmento em inglês, preservando, ao mesmo tempo, todos 

os outros caracteres ou letras. A lista final de estímulos consistia em palavras reais e não 

palavras que tinham alto ou baixo valor de N. Os autores utilizaram uma tarefa de decisão 

lexical, levando o sujeito a decidir se o estímulo era ou não uma palavra do inglês. Eles 

encontraram um efeito de N apenas para as pseudopalavras, ou seja, ter muitos vizinhos 

ortográficos semelhantes a palavras reais diminuiu consideravelmente a resposta “não é uma 

palavra do inglês” e levou a um aumento nos tempos de resposta. No entanto, não houve efeito 

significativo para as palavras reais, o que levou os autores a concluírem que o número de itens 

ortograficamente semelhantes a um dado estímulo não está relacionado ao tempo de resposta 

no reconhecimento visual de palavras. 

Em estudos posteriores, novas evidências indicaram que outras propriedades, aliadas a 

vizinhança, afetam o reconhecimento visual de palavras. Andrews (1989; 1992) elaborou um 

estudo em que controlou não só o tamanho da vizinhança, mas também a frequência das 

palavras que serviram como estímulo (alta e baixa frequência). Utilizando a mesma tarefa de 

decisão lexical de Coltheart et al. (1977), o autor descobriu que as palavras de baixa frequência 

ou pouco comuns com densa vizinhança apresentaram tempos de resposta mais rápidos do que 
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aquelas com poucos vizinhos ortográficos. No entanto, nenhum efeito de vizinhança foi 

encontrado para os itens de alta frequência ou muito comuns.     

Em relação a experimentos com pseudopalavras, cabe ressaltar que Burani e Thornton 

(2003) também consideraram e controlaram esse fator ao explorar os efeitos da frequência de 

ocorrência e de tipo no processamento de palavras derivadas no italiano.  

Nota-se que o problema encontrado aqui é se, de fato, obtemos uma pseudopalavra com 

a alteração de apenas um segmento de uma palavra existente na língua. Para calcular a 

similaridade de vizinhança ortográfica, a definição apresentada por Coltheart et al. (1977) 

pressupõe que os vizinhos de uma cadeia de caracteres são aquelas palavras que podem ser 

formadas pela substituição de um único segmento em qualquer posição da pseudopalavra ou da 

palavra real. No entanto, Davis (2012) relata que os estudos posteriores demonstraram que essa 

definição de densidade de vizinhança é muito estreita, pois cria a possibilidade de acesso lexical 

a uma palavra real parecida com o estímulo criado. Por exemplo, considere uma pseudopalavra 

como GRADEN. De acordo com a métrica de Coltheart et al. (1977), essa pseudopalavra não 

tem vizinhos lexicais, já que, para que haja a substituição de um segmento, é necessário que se 

tenha a remoção de um segmento na palavra de origem para que outro seja adicionado em 

qualquer posição da cadeia de caracteres. No entanto, Davis (2005) ressalta que é evidente a 

semelhança com GARDEN, palavra existente no inglês, obtida pela transposição de dois 

segmentos vizinhos, ou seja, alteração da ordem de dois segmentos adjacentes. Em função desse 

questionamento, que não aprofundar-nos-emos nesta tese, controlamos também à similaridade 

ortográfica entre pseudopalavras e palavras reais pela distância de Levenshtein, já explicitada 

nos experimentos anteriores. 

Neste experimento, a métrica N de Coltheart et al (1977) e a distância de Levenshtein 

(Yarkoni, Balota e Yap, 2008) foram calculadas a partir de um algoritmo implementado em 

PERL. Adotando-se a medida N, obteve-se um N-count nulo para todas as pseudopalavras 

criadas nos conjuntos A (sufixos de alta frequência de tipo) e B (sufixos com baixa frequência 

de tipo). Já em relação a distância de Levenshtein, a média em logaritmo natural foi de 0,80 

para as pseudopalavras derivadas nos dois conjuntos. Assim, o grau de similaridade ortográfica 

entre pseudopalavras e palavras reais, aferido pelas medidas N-count (Coltheart et al., 1977) e 

distância de Levenshtein (Yarkoni, Balota e Yap, 2008), pode ser melhor visualizado no quadro 

16. 
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Quadro 16 – Grau de similaridade ortográfica entre pseudopalavras e palavras reais para o 

experimento 3 

Quadro 16 - Grau de 1  (continua) 

CONJUNTO A (ALTA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

N 

PSEUDOPALAVRA 

COMPLEXA (PSEUDOBASE 

+ SUFIXO REAL) 

N-COUNT 

DISTÂNCIA DE 

LEVENSHTEIN 

(20) 

1 Vacidador 0 1,90 

2 Espreador 0 1,85 

3 Clateador 0 1,90 

4 Ergadicador 0 2,55 

5 Misoradeiro 0 2,00 

6 Recendeiro 0 1,85 

7 Rentolheiro 0 2,45 

8 Sadilheiro 0 2,00 

9 Farinoso 0 1,90 

10 Adiboso 0 1,90 

11 Suratoso 0 1,95 

12 Catrascoso 0 2,20 

13 Boreamento 0 1,95 

14 Ancariamento 0 2,50 

15 Marrelamento 0 1,90 

16 Imbetramento 0 2,30 

17 Isaporista 0 2,40 

18 Cabulista 0 1,95 

19 Armerialista 0 2,35 

20 Camochista 0 1,95 

21 Senualidade 0 2,00 

22 Junicialidade 0 2,50 

23 Prisordialidade 0 3,50 

24 Corroralidade 0 2,45 

MÉDIA (LOG NATURAL) SUF.ALTA FREQ.   0,80 

CONJUNTO B (BAIXA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

1 Firtezete 0 2,20 

2 Hupildete 0 2,55 

3 Lancernete 0 2,00 

4 Viotinete 0 2,30 

5 Trinutância 0 2,15 

6 Esragância 0 1,95 

7 Maruseância 0 2,40 

8 Seleância 0 1,95 
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(conclusão) 

CONJUNTO B (BAIXA FREQUÊNCIA DE TIPO) 

N 

PSEUDOPALAVRA 

COMPLEXA (PSEUDOBASE 

+ SUFIXO REAL) 

N-COUNT 

DISTÂNCIA DE 

LEVENSHTEIN 

(20) 

9 Abiandência 0 1,95 

10 Artuinência 0 2,00 

11 Molorrência 0 2,70 

12 Pitarrência 0 3,10 

13 Geveralato 0 1,85 

14 Ofidinato 0 1,95 

15 Xedifato 0 2,55 

16 Parronato 0 2,30 

17 Alxacela 0 1,95 

18 Vertizela 0 2,10 

19 Carpuchela 0 2,70 

20 Mavogrela 0 2,10 

21 Doufrinático 0 2,35 

22 Crudialático 0 2,60 

23 Befulático 0 1,95 

24 Morbomático 0 2,50 

MÉDIA (LOG NATURAL) SUF. BAIXA FREQ.   0,80 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

4.3.5.4. Design do terceiro experimento 

 

 

O terceiro teste experimental foi organizado de modo semelhante aos dois experimentos 

anteriores. Assim, adotou-se o princípio da repetição com distribuição fixa e controle local. 

Neste experimento, o princípio da repetição consiste em replicarmos A e B ao longo de 48 

parcelas subdivididas em 12 blocos. No entanto, optou-se por numerar as parcelas em A e B, 

seguida da posição numérica que a pseudopalavra complexa ocupa na listagem de cada conjunto 

(distribuído em função da frequência de tipo), indexada pelo sufixo representado, sendo 

indicado qual bloco pertence cada sequência de A e B. A distribuição das parcelas subdivididas 

é fixa e está dividida em linhas e colunas. O controle local, neste caso, refere-se ao fato de as 
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parcelas serem distribuídas em grupos ou blocos de tal modo que sejam o mais uniforme 

possível, garantindo que o número de parcelas por bloco seja igual ao número de estímulos 

pertencentes a cada conjunto, tornando os blocos matematicamente retangulares, como se 

observa esquematicamente no quadro 17: 

Quadro 17 - Croqui do teste 1 

Quadro 17 – Croqui do teste experimental com pseudopalavras para aferir o efeito da 

frequência de tipo dos sufixos 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No terceiro teste experimental, 48 palavras distratoras, união das pseudobases aos 

pseudosufixos, foram ordenadas aleatoriamente com os estímulos do teste para medir a 

frequência de tipo dos sufixos (Vide o APÊNDICE I). Assim, a apresentação dos estímulos 

(palavras alvo e distratores) foi aleatória no experimento 3. 

A fim de avaliar o efeito da frequência de tipo, o terceiro experimento utilizou uma 

tarefa de decisão lexical e, neste caso, o sujeito deveria avaliar se o estímulo apresentado 

visualmente era ou não uma palavra da língua portuguesa. 
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4.3.6. Procedimentos 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a fim de avaliar o papel da frequência relativa, o 

primeiro e o quarto experimento tiveram como tarefa a avaliação morfológica de palavras 

complexas enquanto que, no segundo teste experimental, a tarefa era o julgamento de 

relacionamento semântico entre base e derivado. Assim, para o experimento 1, o respondente 

deveria avaliar se uma dada palavra era formada a partir de outra palavra e, no experimento 4, 

os sujeitos tinham que decidir se o estímulo apresentado era uma palavra da língua portuguesa. 

No experimento 2, os voluntários eram solicitados a avaliar se havia uma relação de significado 

entre cada par de palavras.  

Para aferir a frequência de tipo dos sufixos, o terceiro experimento também utilizou uma 

tarefa de decisão lexical em que o sujeito deveria decidir se o estímulo apresentado visualmente 

era ou não uma palavra da língua portuguesa. 

Nos quatro testes experimentais, os participantes escolhiam uma das quatro opções de 

respostas apresentadas. Neste caso, adotou-se a escala de mensuração de atitudes de Likert 

(1932) com quatro pontos. Optou-se por uma escala com quatro pontos equilibrada e forçada, 

ou seja, uma escala em que o número de categorias favoráveis e desfavoráveis são iguais de 

modo que os participantes são obrigados a expressar uma opinião. Assim, o respondente deveria 

indicar o seu grau de concordância ou discordância para cada item apresentado.  

Para os experimentos 1 e 4, a escala de mensuração apresentava os seguintes valores 

para cada resposta: 

 

-           + 

(1) De jeito nenhum     (2) Pouco provável      (3) Muito provável      (4) Totalmente sim 

 

 

No experimento 2, a escala de mensuração da relação semântica entre base e derivado 

continha a seguinte valoração: 

 

-           + 

(1) Nenhuma relação       (2) Pouca relação          (3) Muita relação        (4) Total relação 
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E, finalmente, para o experimento 3, a escala de mensuração de atitudes apresentava os 

seguintes valores: 

 

-           + 

(1) De jeito nenhum     (2) Pouco possível      (3) Muito possível      (4) Totalmente sim 

 

 

Escolhemos a escala de Likert em virtude de ser amplamente empregada para avaliações 

diversas e por sua precisão, dado que oferece um número amplo de opções de respostas, 

conferindo maior exatidão em relação a resposta emitida pelo respondente sobre determinada 

questão. 

Antes de ser executado o experimento 1, era apresentado ao participante a seguinte 

instrução:  

Figura 04 - Caixa de instrução 1 

Figura 04 – Caixa de instrução do TP para execução do experimento 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No experimento 2, a instrução fornecida ao participante era a seguinte: 
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 Figura 05 – Caixa de instrução do TP para execução do experimento 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 05 - Caixa de instrução 2 1 

No experimento 3, o sujeito teve acesso a seguinte instrução: 

Figura 06 - Caixa de instrução 3 1 

 Figura 06 – Caixa de instrução do TP para execução do experimento 3 

 
Fonte: Elaboração própria 
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E, para o experimento 4, a instrução fornecida ao sujeito era a seguinte: 

Figura 07 - Caixa de instrução 4 1 

 Figura 07 – Caixa de instrução do TP para execução do experimento 4 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Posteriormente, o respondente era direcionado ao respectivo teste experimental e lhe era 

solicitado que julgasse cada palavra apresentada na tela do ultrabook de acordo com as opções 

adotadas na escala Likert para cada experimento.  

Após a palavra ser apresentada ao sujeito, a transmissão do vídeo é encerrada e aguarda-

se o toque em uma das quatro opções que melhor representa a sua opinião. A tela permanecerá 

estática até que o participante selecione a opção que melhor representa a sua resposta, como se 

pode visualizar na figura 08: 
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Figura 08 – Programa TP rodando com execução de vídeo 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 08 - Programa TP 1 

O tempo de resposta é cronometrado e somente após o respondente emitir um 

julgamento é que será redirecionado para a próxima palavra. Esse procedimento será repetido 

N vezes até o último estímulo ser julgado pelo sujeito, sendo encerrado o teste. Logo após, o 

programa TP gera uma planilha no Excel com os estímulos, o tipo de resposta, o tempo de 

resposta, a sequência de apresentação de cada palavra e o tempo total empregado na execução 

da tarefa. A planilha no Excel é gerada individualmente para cada sujeito que realizar os testes 

experimentais. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados, provenientes dos quatro testes 

experimentais que buscam avaliar o papel da frequência relativa e da frequência de tipo na 

analisabilidade de palavras complexas por sufixação no PB. Inicialmente, serão apresentados 

os resultados do primeiro e do quarto experimento. Posteriormente, teremos a análise dos 

resultados para o segundo e o terceiro experimento e, em seguida, finalizaremos este capítulo 

com a discussão dos resultados dos experimentos propostos. 

 

 

5.1. Análise dos resultados dos experimentos 1 e 4 

 

 

O primeiro e o quarto (Vide o APÊNDICE A) experimentos são semelhantes, ambos 

utilizaram os mesmos estímulos e iguais distratores, diferindo apenas em relação ao tipo de 

tarefa. No primeiro teste, a tarefa foi avaliar se os estímulos eram considerados ou não palavras 

morfologicamente complexas enquanto que, no quarto teste, tínhamos uma tarefa de decisão 

lexical, levando o sujeito a decidir se o estímulo era ou não uma palavra do português. Assim, 

os dois testes experimentais são equivalentes e diferem somente em função do tipo de tarefa 

solicitada ao sujeito.  

Na análise de dados, não foram observados valores extremos para o desvio padrão nos 

dois experimentos. Os valores de desvios padrão por participantes e por itens são iguais ou 

inferiores a 3SD (Vide a lista 1 dos APÊNDICES I e J). Dito de outro modo, isso significa que 

as respostas obtidas por 99,7% dos sujeitos estarão compreendidas entre a média dos tempos 

de resposta e   3 desvios padrão, ou seja, com raras exceções, todas as respostas estarão neste 

intervalo.  

Nos experimentos 1 e 4, verificou-se que os dados são compatíveis com a distribuição 

de Gauss33. Empregaram-se os testes Anderson e Darling (1952, 1954)  e Jarque e Bera (1980) 

                                                           
33 De acordo com Traub (1997), no século XIX, os astrônomos reconheciam erros em suas instrumentações e foi 

o matemático alemão Gauss que tentou mostrar que a média de várias medições de alguma quantidade 

desconhecida é o valor mais provável daquela quantidade, derivando a famosa curva que leva o seu nome. Deste 

modo, uma distribuição de Gauss ou normal é aquela que se coaduna naturalmente ou “normalmente” com o 

formato clássico de sino, implicando que a maior parte dos valores tende a se concentrar em torno da média 

aritmética, que, devido ao formato simétrico da distribuição, é igual a mediana.  
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para a normalidade34.Os testes revelaram que a variável tempo médio de resposta pode ser 

aproximada pela distribuição normal e, portanto, ao nível de significância de 5% ( = 0,05), 

torna-se plausível que os dados da variável quantitativa estejam normalmente distribuídos 

(experimento 1: teste Anderson-Darling - A = 0.3639, p-value = 0.4044 e teste Jarque-Bera – 

JB = 2.1752, p-value = 0.337; experimento 4: teste Anderson-Darling - A = 0.3386, p-value = 

0.465 e teste Jarque-Bera – JB = 0.5642, p-value = 0.7542). Em outras palavras, a curva de 

distribuição normal para os tempos de resposta tende a concentrar seus resultados em torno de 

1341 ms no experimento 1 e 855 ms no experimento 4.  

No experimento 1, relacionou-se o número de respostas aos níveis de 

concordância/discordância que estão distribuídos nos quatro graus da escala Likert, obtendo os 

seguintes resultados: 

Tabela 02 - Distribuição de respostas  1 

Tabela 02 – 

Distribuição de respostas por nível no experimento 1 

ESCALA 

Nível i Frequência Absoluta (fi) % 

1 - De Jeito Nenhum   57 9 

2 - Pouco Provável 141 22 

3 - Muito Provável 206 32 

4 - Totalmente Sim 236 37 

 640 100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 02, observa-se que todos os níveis da escala foram pontuados, ou seja, a 

distribuição por níveis não apresenta informações nulas, corroborando o fato de não termos uma 

escala enviesada ou tendenciosa. Assim, das 640 respostas fornecidas aos 64 estímulos 

apresentados, temos a seguinte distribuição: 9% das respostas concentraram-se no nível 1 (De 

Jeito Nenhum). Neste caso, os participantes consideraram que as palavras complexas que lhes 

foram apresentadas não são formadas a partir de formas primitivas; 22% das respostas foram 

atribuídas ao nível 2 , revelando ser pouco provável que os itens derivados venham de palavras 

primitivas; em 32% das respostas, os sujeitos consideraram muito provável a possibilidade de 

as formas derivadas serem formadas por formas primitivas, empregando o nível 3 em grande 

                                                           
34 No caso do teste de normalidade, um resultado não significativo (p > 0,05) indica normalidade. Quando o p-

valor assume valores abaixo de 0,05 (p < 0,05) revela que o pressuposto de normalidade foi violado. 



120 
 

 

parte de suas respostas; e, 37% das respostas foram atribuídas ao nível 4, admitindo que as 

palavras complexas são formadas a partir de palavras primitivas. Além do acaso, comprovou-

se que houve um grau de concordância considerável entre os sujeitos em relação aos estímulos 

do primeiro experimento (kappa35 = 0.21; IC95%: 0.17-0.25; p<0,001), fornecendo evidência 

adicional da proporção de julgamentos em que os sujeitos dão as mesmas respostas, o que valida 

a precisão entre os julgamentos dos avaliadores.  

De modo semelhante, verificou-se também que não houve nível que não tivesse sido 

pontuado no experimento 4, revelando a justeza de adequação da distribuição das respostas em 

função do número de níveis da escala, como se pode observar na tabela 03: 

Tabela 03 - Distribuição de respostas  1 

Tabela 03 – 

Distribuição de respostas por nível no experimento 4 

ESCALA 

Nível i Frequência Absoluta (fi) %36 

1 - De Jeito Nenhum   23 4 

2 - Pouco Provável   94 15 

3 - Muito Provável 141 22 

4 - Totalmente Sim 382 60 

 640 100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 03, referente a distribuição de respostas por nível na tarefa de decisão lexical, 

temos a seguinte classificação: 4% das respostas foram atribuídas ao nível 1 (De Jeito Nenhum), 

revelando que os participantes consideraram que algumas palavras complexas, pelo fato de lhes 

serem desconhecidas, foram julgadas como não pertencentes a língua portuguesa; 15% das 

respostas concentraram-se no nível 2, evidenciando ser pouco provável que alguns itens 

derivados sejam palavras do português; em 22% das respostas, os sujeitos julgaram ser muito 

provável que as formas derivadas sejam itens da língua portuguesa e, portanto, empregaram o 

nível 3 em grande parte de suas respostas; e, finalmente, 60% das respostas foram atribuídas ao 

                                                           
35 O índice de Kappa foi orientado pelos seguintes critérios: < 0 (não há concordância); 0 – 0.20 (grau de 

concordância ligeira ou insignificante); 0.21 – 0.40 (grau de concordância considerável); 0.41 – 0.60 (grau de 

concordância moderada); 0.61 – 0.80 (grau de concordância substancial); 0.81 – 1 (grau de concordância quase 

perfeito) (LANDIS e KOCH, 1977). 
36 Na tabela 03, realizou-se uma aproximação por excesso para uniformizar os dados percentuais, visto que não há 

possibilidade de um ou mais sujeitos atribuírem um grau de concordância fracionado em um ou mais níveis por 

estímulo.  
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nível 4, indicando que a maioria das palavras complexas foram consideradas como palavras do 

português. Além do acaso, verificou-se a existência de um grau moderado de concordância 

entre os sujeitos em relação aos estímulos avaliados no quarto experimento (kappa de Cohen37 

= 0.22; IC95%: 0.18-0.26; p<0,001), fornecendo evidência adicional da proporção de 

julgamentos em que os sujeitos dão as mesmas respostas, o que valida a precisão entre os 

julgamentos dos avaliadores.  

Nos dois experimentos, os níveis da escala Likert foram reagrupados em duas categorias 

nominais: grupo não favorável, abarcando os níveis 1 (De Jeito Nenhum) e 2 (Pouco Provável); 

e, grupo favorável, contendo os níveis 3 (Muito Provável) e 4 (Totalmente Sim). 

As palavras complexas da língua portuguesa, julgadas pelos participantes, seguiram o 

critério proposto por Hay (2003) para a frequência relativa. A autora propõe que, quando a 

frequência relativa é maior que 1 (FR > 1), as palavras derivadas são utilizadas com mais 

frequência que suas bases. Portanto, a hipótese esperada é que as palavras etimologicamente 

complexas, cuja frequência relativa é maior que 1 (FR > 1), sejam consideradas como palavras 

lexicais, ao invés de formas segmentáveis em base e sufixo, e que sejam processadas pela rota 

de acesso direto à palavra inteira. No entanto, quando a frequência relativa é menor que 1 (FR 

< 1), as bases são mais frequentes que as palavras derivadas que as compõem. Neste caso, 

espera-se que as palavras etimologicamente complexas, cuja frequência relativa é menor que 1 

(FR < 1), sejam processadas via rota de decomposição e, portanto, sejam decomponíveis em 

subpartes, visto que as bases, por serem mais frequentes, estão mais acessíveis.  

Cabe ressaltar que os resultados dos experimentos 1 (teste de relacionamento 

morfológico) e 4 (teste de decisão lexical) foram similares, isto é, nas duas tarefas foram 

observados os mesmos resultados para as variáveis estudadas, e, neste caso, optou-se por 

reportar apenas os resultados do primeiro experimento. Assim, de agora em diante, 

apresentaremos pormenorizadamente a análise dos dados do teste de relacionamento 

morfológico. 

Para o experimento 1, os resultados foram aferidos em virtude dos tempos médios de 

resposta, do tipo de atitude (observado em dois níveis) e da taxa de erros38 dos participantes 

para as palavras complexas distribuídas em função da frequência relativa, como se observa na 

tabela 04: 

  

                                                           
37 Cf. nota 35 deste capítulo. 
38 Nesta tese, utiliza-se o termo taxa ou índice de erros para se referir a variação do dado medido em relação à 

atitude esperada pela hipótese da frequência relativa (valor de referência). 
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Tabela 04 – 

Distribuição do tempo médio de resposta, da atitude e do índice de erros dos sujeitos em 

função da frequência relativa para o experimento 1 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

MÉDIA 

TR (ms) 

ATITUDE 
ÍNDICE DE             

ERROS (%) 
TOTAL 

FAVORÁVEL 
NÃO 

FAVORÁVEL 

FR < 1 1404 219 101 16 320 

FR > 1 1323 223 97 35 320 

TOTAL 2727 442 198 51 640 
Fonte: Elaboração própria.  

Tabela 04 - Distribuição do tempo médio  1 

Na tabela 04, nota-se que as palavras complexas com frequência relativa menor que 1 

(FR < 1) apresentaram um tempo de processamento maior (1404 ms) do que as palavras 

complexas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), em média 1323 ms. Dito de outro 

modo, na amostra, a diferença entre os tempos de resposta revela que, na tomada de decisão, os 

participantes consumiram mais tempo de processamento na tentativa de inferir se era possível 

que as palavras complexas, pertencentes ao grupo de frequência relativa menor que 1 (FR < 1), 

fossem formadas por palavras primitivas.   

Empregou-se o teste t de Student39 com nível de significância de  = 0,05 para os dados 

obtidos dos tempos de resposta dos participantes. O teste t revelou que as médias dos tempos 

de resposta não são as mesmas para as palavras complexas em virtude da frequência relativa (t 

= 33.5448, df=19, p-value = 0.01897). Deste modo, pode-se afirmar que a frequência relativa 

exerce efeito significativo nos tempos médios de resposta. Neste caso, temos um efeito da 

atuação da frequência relativa de modo que decompor as palavras complexas em subpartes 

demanda um tempo de processamento maior ou mais longo que armazenar a palavra inteira.   

Em relação ao tipo de atitude, os participantes manifestaram uma tendência em 

considerar as formas derivadas como provenientes de palavras primitivas, como se observa no 

gráfico 01. 

 

                                                           
39 De acordo com Levine et al. (2012), a equação testat = 

𝑥  − 
𝑆

√𝑛

  define a estatística do teste t para determinar a 

diferença entre a média aritmética da amostra, x̅, e a média aritmética da população, , quando é utilizado o desvio-

padrão da amostra, S. Nesta tese, utilizou-se o teste t de Student, pois desconhecemos o desvio-padrão da 

população, . Neste caso, se se parte do pressuposto de que a população é distribuída, nos moldes de uma 

distribuição normal, a distribuição de amostragens da média aritmética segue uma distribuição t com n – 1 graus 

de liberdade. 
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Gráfico 01 – Atitude dos participantes no julgamento de palavras complexas em função da 

frequência relativa para o experimento 1 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 Gráfico 01 – Atitude dos  1 

No gráfico 01, nota-se visualmente que as palavras complexas, sejam elas mais ou 

menos frequentes que suas bases, foram consistentemente classificadas como formas derivadas, 

com valores de aceitação a segmentação muito próximos na amostra. Neste caso, observa-se 

que o tipo de atitude favorável teve uma incidência maior para as palavras complexas formadas 

por sufixos de alta frequência relativa (FR > 1), com exatos 223 julgamentos, se comparado às 

formas complexas formadas por sufixos de baixa frequência relativa, com exatos 219 

julgamentos favoráveis à formação de palavras complexas a partir de formas primitivas. No 

entanto, as palavras complexas com sufixos de baixa frequência relativa (FR < 1) tiveram uma 

rejeição mais acentuada, com 101 atitudes não favoráveis, se comparadas às formas complexas 

formadas por sufixos de alta frequência relativa (FR > 1), com exatos 97 julgamentos não 

favoráveis a segmentação das palavras complexas. 

Se aprofundarmos nossa análise, veremos que nem todas as palavras derivadas de alta 

ou baixa frequência relativa com sufixos de alta e baixa frequência de tipo foram consideradas 

como provenientes de palavras primitivas, como se pode notar na tabela 05: 

  

FR < 1 FR > 1

219 223

101 97

TIPO DE ATITUDE DOS SUJEITOS

FAVORÁVEL NÃO FAVORÁVEL
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Tabela 05 – 

Distribuição por sufixo da atitude dos sujeitos em razão da frequência relativa dos itens 

derivados para o experimento 1 

SUFIXOS 

PALVRAS DERIVADAS COM 

FR < 1 

PALVRAS DERIVADAS 

COM FR > 1 

TOTAL 
ATITUDE 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

NÃO 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

NÃO 

FAVORÁVEL 

 -DOR 21 9 23 7 60 

 -EIRO 20 10 18 12 60 

 -OSO 20 10 20 10 60 

 -MENTO 23 7 23 7 60 

 -ISTA 18 2 18 2 40 

 -(I)DADE 16 4 17 3 40 

 -ETE 14 16 20 10 60 

 -ÂNCIA 21 9 22 8 60 

 -ÊNCIA 21 9 20 10 60 

 -ATO 25 5 18 12 60 

 -ELA 6 14 9 11 40 

 -TICO 14 6 15 5 40 

TOTAL 219 101 223 97 640 
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 05 - Distribuição  por sufixo 1 

Na tabela 05, nota-se que houve uma rejeição à segmentação das palavras derivadas de 

baixa frequência relativa (FR < 1) com os sufixos -ete e -ela e aos itens derivados de alta 

frequência relativa (FR > 1) com o sufixo -ela, evidenciando que nem todos os julgamentos 

foram, de fato, favoráveis à segmentação.  

Para avaliar a associação entre o tipo de atitude e a frequência relativa, utilizou-se o 

teste qui-quadrado de Pearson40 (2) com nível de significância de 5% ( = 0,05). O teste qui-

quadrado revelou que não há associação entre as variáveis (X-squared = 0.117, df = 1, p-value 

= 0.7323). Assim, o resultado aponta para uma diferença estatisticamente não significativa, 

revelando uma tendência de atitudes semelhantes em relação à frequência relativa das palavras 

etimologicamente complexas. No entanto, é improvável estatisticamente que tenhamos atitudes 

semelhantes em relação ao julgamento de palavras complexas com frequências relativas 

distintas, pois houve um efeito significativo entre os tempos de resposta em função da 

frequência relativa e, como veremos a seguir, foi constatada uma interação também significativa 

                                                           
40 O teste qui-quadrado foi desenvolvido por Karl Pearson (1899) e serve basicamente para testar hipóteses de 

aderência e independência. Neste trabalho, testaram-se hipóteses de independência. Assim, o teste qui-quadrado 

avalia as diferenças potenciais entre proporções de populações, sendo generalizado como um teste de 

independência para duas variáveis categóricas. 
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entre a frequência relativa e o índice de erros atitudinais. Assim, se existem diferenças 

significativas entre os tempos de resposta e o índice de erros atitudinais em relação à frequência 

relativa das palavras complexas, o fato de termos atitudes semelhantes pode ter sido ao acaso 

ou ainda pode ter havido influência da frequência de tipo dos sufixos.  

Considerou-se, como índice de erros, as atitudes dos participantes que não se coadunam 

com o efeito esperado da frequência relativa entre base e derivado. Assim, optou-se por aferir 

o índice de erros em relação a atitude dos respondentes diante de palavras complexas com 

diferentes frequências relativas (FR < 1 e FR > 1), como se observa no gráfico 02: 

 

Gráfico 02 – Índice de erros atitudinais no julgamento de palavras complexas em função da 

frequência relativa para o experimento 1 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 02 – Índice de  1 

No gráfico 02, nota-se que a frequência relativa das palavras complexas gerou uma 

elevação no índice de erros atitudinais. Assim, as palavras complexas mais frequentes que suas 

bases (FR > 1) acarretaram um índice de erros bem mais acentuado, cerca de 35%, pois, das 

640 respostas, 223 respostas seguiram uma direção contrária ao efeito esperado para os itens 

derivados com frequência relativa maior que 1 (FR > 1). Entretanto, para as palavras complexas 

menos frequentes que suas bases (FR < 1), a incidência de erros foi substancialmente menor, 

aproximadamente 16%, visto que 101 respostas não seguiram a direção esperada para as formas 

derivadas com frequência relativa menor que 1 (FR < 1). Neste caso, percebe-se que os índices 

16%

35%

ÍNDICE DE ERROS

FR < 1 FR > 1
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de erros afetam distintamente os dois grupos de palavras complexas, apresentando maior 

incidência para as formas derivadas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1).  

Para mensurar a associação entre a frequência relativa e o índice de erros atitudinais, 

utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson41 (2) com nível de significância de 5% ( = 0,05). 

O teste qui-quadrado revelou que há uma associação entre as variáveis (X-squared = 93.0395, 

df = 1, p-value < 2.2e-16) de forte intensidade (Cramer's V42: 0.381). Deste modo, o resultado 

mostrou que há uma evidência altamente significativa entre a frequência relativa das palavras 

etimologicamente complexas e o índice de erros atitudinais, revelando que, embora estejam 

presentes em palavras complexas de alta e de baixa frequência relativa, a frequência de tipo 

pode estar exercendo algum tipo de influência na atitude dos falantes, uma vez que os dois 

conjuntos, A e B, pareados pela frequência relativa, apresentam formas derivadas com sufixos 

de alta e baixa frequência de tipo. Assim, considerou-se a possibilidade de a frequência de tipo 

dos sufixos exercer influência no processamento de itens derivados. Os resultados foram 

aferidos em relação à média dos tempos de resposta, ao tipo de atitude e ao índice de erros43 

dos sujeitos para as palavras complexas, distribuídas pela frequência de tipo, como se nota na 

tabela 06: 

Tabela 06 - Distribuição do tempo de 1 

Tabela 06 – 

Distribuição do tempo médio de resposta, da atitude e do índice de erros dos sujeitos em 

função da frequência de tipo para o experimento 1 

FREQUÊNCIA 

DE TIPO 

MÉDIA 

TR (ms) 

ATITUDE 
ÍNDICE DE             

ERROS (%) 
TOTAL 

FAVORÁVEL 
NÃO 

FAVORÁVEL 

FREQ. ALTA 1201 237 83 13 320 

FREQ. BAIXA 1525 205 115 32 320 

TOTAL 2726 442 198 45 640 
Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           
41 Cf. nota 40 deste capítulo. 
42 Neste trabalho, utilizou-se a medida V de Cramer para mensurar a intensidade de associação entre duas variáveis. 

Como regra geral, consideram-se os valores:  0,1 - associação muito fraca ou desprezível; entre 0,11 e 0,3 – 

associação moderada; e, ≥ 0,31 – associação forte. 
43 Cf. nota 38 deste capítulo. 
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Na tabela 06, observa-se que as palavras complexas com sufixos de alta frequência de 

tipo tiveram um processamento mais veloz, em média 1201 ms, do que os itens derivados de 

sufixos de baixa frequência de tipo, com tempo médio de 1525 ms. A fim de estimarmos o 

comportamento populacional, empregou-se o teste t de Student44 com nível de significância de 

 = 0,05 para os dados dos tempos médios de resposta dos sujeitos. O teste t mostrou que as 

médias dos tempos de resposta não são as mesmas para as formas derivadas com sufixos de alta 

e de baixa frequência de tipo (t = 16.0345, df = 19, p-value = 1.693e-12). Deste modo, pode-se 

afirmar que a frequência de tipo exerce efeito significativo nos tempos médios de resposta. 

Neste caso, verifica-se que as palavras derivadas de sufixos de alta frequência de tipo tendem 

a ser ativadas mais rapidamente do que os itens derivados de sufixos de baixa frequência de 

tipo, isto é, a alta frequência de tipo dos sufixos reforçou os esquemas instanciados e tornou as 

bases mais acessíveis em termos fonológicos/ortográficos. Assim, o efeito da frequência de tipo 

dos sufixos afeta o tempo médio de resposta de maneira distinta, revelando que o fato de o 

sufixo apresentar alta ou baixa frequência de tipo contribui para processamento das palavras 

complexas.  

Em relação ao tipo de atitude, predominou a tendência de os sujeitos considerarem as 

formas derivadas como provenientes de palavras primitivas, como se observa no gráfico 03. 

 

  

                                                           
44 Cf. nota 39 deste capítulo. 
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Gráfico 03 – Atitude dos sujeitos no julgamento de palavras complexas em função da 

frequência de tipo para o experimento 1 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 03 – Atitude dos sujeitos  1 

No gráfico 03, observa-se que os sufixos de alta frequência de tipo foram considerados 

mais propensos a serem combinados às formas primitivas, dando origem a palavras complexas. 

Nota-se também que o tipo de atitude favorável teve uma incidência menor para as palavras 

complexas formadas por sufixos de baixa frequência de tipo, com exatos 205 julgamentos, se 

comparado às formas complexas formadas por sufixos de alta frequência de tipo, com exatos 

237 julgamentos favoráveis a formação de palavras complexas a partir de formas primitivas. 

No entanto, as palavras complexas com sufixos de baixa frequência de tipo tiveram uma 

rejeição mais acentuada, com 115 atitudes não favoráveis se comparadas às formas complexas 

formadas por sufixos de alta frequência de tipo, com exatos 83 julgamentos não favoráveis. 

Em relação a frequência relativa e de tipo, se aprofundarmos nossa análise, observamos 

que a frequência de tipo contribuiu decisivamente em prol de atitudes favoráveis no que se 

refere aos julgamentos dos estímulos apresentados aos sujeitos na amostra, como se pode notar 

no quadro 18. 

 

F R E Q .  A L T A F R E Q .  B A I X A

237
205

83
115

TIPO DE ATITUDE DOS SUJEITOS

FAVORÁVEL NÃO FAVORÁVEL
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101 

com 

FR < 1 

104 

com 

FR > 1 

Quadro 18 – Análise da distribuição dos resultados de favorabilidade no julgamento das 

palavras etimologicamente complexas em função da frequência relativa e da frequência de tipo 

na amostra do experimento 1  

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 18 - Análise da 1 

No quadro 18, nota-se que, das 442 respostas favoráveis, 219 julgamentos foram 

aferidos para as formas derivadas com frequência relativa menor que 1 (FR < 1), sendo que 118 

respostas foram fornecidas às palavras etimologicamente complexas formadas por sufixos de 

alta frequência de tipo enquanto 101 respostas foram dadas às formas derivadas de baixa 

frequência de tipo. No entanto, em relação aos itens derivados com frequência relativa maior 

que 1 (FR > 1), tivemos 223 julgamentos para as formas derivadas com sufixos de alta e baixa 

frequência de tipo, sendo que 119 respostas foram fornecidas aos itens derivados de sufixos de 

alta frequência de tipo e 104 respostas foram emitidas às palavras complexas formadas por 

sufixos de baixa frequência de tipo. Deste modo, verifica-se que a frequência de tipo incidiu de 

modo decisivo no tipo de atitude dos sujeitos na amostra. 

442 JULGAMENTOS FAVORÁVEIS 

FREQUÊNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA DE TIPO 

223 julgamentos 

com FR > 1 

contendo sufixos 

de alta e baixa 

frequência de tipo 

219 julgamentos 

com FR < 1 

contendo sufixos 

de alta e baixa 

frequência de tipo 

118 

com 

sufixos 

de alta 

Freq. 

de 

Tipo 

101 

com 

sufixos 

de 

baixa 

Freq. 

de 

Tipo 

119 

com 

sufixos 

de alta 

Freq. 

de 

Tipo 

104 

com 

sufixos 

de 

baixa 

Freq. 

de 

Tipo 

118 

com 

FR < 1 

119 

com 

FR > 1 

237 julgamentos 

com sufixos de 

alta Frequência de 

Tipo com FR < 1 

e FR > 1 

205 julgamentos 

com sufixos de 

baixa Frequência 

de Tipo com FR < 

1 e FR > 1 
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Note-se que se analisarmos o tipo de atitude empregada pelos sujeitos em função da 

frequência relativa por palavra complexa com sufixos de diferentes frequências de tipo, 

observaremos que, entre os julgamentos de favorabilidade, os sufixos de alta frequência de tipo 

contribuíram intensamente em favor da segmentação dos itens derivados, como se vê na tabela 

07. 

Tabela 07 - Distribuição da atitude 1 

Tabela 07 – 

Distribuição da atitude média de favorabilidade empregada pelos sujeitos no julgamento 

das palavras complexas com sufixos de alta e baixa frequência de tipo em função da 

frequência relativa para o experimento 1 

SUFIXOS 

ATITUDE MÉDIA DE 

FAVORABILIDADE    

ITEMIZADA COM FR < 1 

ATITUDE MÉDIA DE 

FAVORABILIDADE 

ITEMIZADA COM FR > 1 

 -DOR 4 4 

 -EIRO 3 3 

 -OSO 3 3 

 -MENTO 4 4 

 -ISTA 5 5 

-(I)DADE 4 4 

TOTAL 23 23 

 -ETE 2 3 

 -ÂNCIA 4 4 

 -ÊNCIA 3 3 

 -ATO 3 3 

 -ELA 2 2 

 -TICO 3 4 

TOTAL 17 19 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na tabela 07, temos, em média, as seguintes atitudes favoráveis a segmentação por 

palavra complexa com sufixos de alta frequência de tipo:  5 atitudes por palavra derivada com 

o sufixo -ista; 4 atitudes por item derivado com os sufixos -dor, -mento e –(i)dade; e 3 

julgamentos por forma derivada com os sufixos -eiro e -oso. Neste caso, observa-se que os 

sufixos de alta frequência de tipo tiveram uma atitude média45 de favorabilidade semelhante 

independente da frequência relativa aferida para os itens derivados, contribuindo sobretudo para 

a segmentação das palavras complexas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), contexto 

                                                           
45 A atitude média de favorabilidade itemizada foi obtida pela fórmula: x̅ = 

∑ xi𝑛
𝑖=1

n
  e afere a média de atitudes 

favoráveis por item em razão da frequência relativa, atitudes estas consideradas majoritárias na avaliação dos 

sujeitos.  
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em que isso não era esperado. Em contrapartida, nota-se que os sufixos de baixa frequência de 

tipo exerceram pouca ou nenhuma influência em prol da segmentação das palavras complexas 

por derivação sufixal. Neste caso, temos as seguintes atitudes médias favoráveis a segmentação 

por palavra complexa com sufixos de baixa frequência de tipo: 4 atitudes por forma derivada 

com o sufixo -ância de baixa frequência relativa e 4 julgamentos por palavra complexa com os 

sufixos -ância e -tico de alta frequência relativa; 3 julgamentos por item derivado com os 

sufixos -ência, -ato e -tico de baixa frequência relativa e 3 atitudes por palavra derivada com os 

sufixos -ete, -ência e -ato de alta frequência relativa; e 2 julgamentos por item derivado com os 

sufixos -ete e -ela de baixa frequência relativa e 2 atitudes por palavra complexa de alta 

frequência relativa com o sufixo -ela. 

Para medir a associação entre a frequência de tipo e a atitude dos sujeitos, empregou-se 

o teste qui-quadrado de Pearson46 (2) com nível de significância de 5% ( = 0,05). O teste qui-

quadrado revelou que há uma associação entre as variáveis (X-squared = 7.4885, df = 1, p-value 

= 0.00621) de moderada intensidade (Cramer's V47: 0.108). Deste modo, os resultados indicam 

que há uma diferença altamente significativa entre o tipo de atitude dos sujeitos e a frequência 

de tipo. Diante da associação encontrada entre as duas variáveis, pode-se comprovar que o fato 

de os sufixos apresentarem alta ou baixa frequência de tipo influencia o tipo de atitude dos 

sujeitos. Consequentemente, o efeito da frequência de tipo afeta de modo distinto a atitude dos 

sujeitos. Neste caso, as palavras derivadas de sufixos com alta frequência de tipo tendem a ser 

julgadas como mais favoráveis a segmentação do que as formas derivadas de sufixos com baixa 

frequência de tipo.  

Tomando por base o efeito da frequência de tipo encontrado por Burani e Caramazza 

(1987) para as formas derivadas no italiano, aferiu-se o índice de erros em relação às atitudes 

dos participantes no julgamento de palavras etimologicamente complexas com sufixos de alta 

e baixa frequência de tipo. Neste caso, esperava-se que a alta frequência de tipo dos sufixos 

aumentasse a probabilidade de segmentação dos estímulos enquanto a baixa frequência de tipo 

atuaria a favor da preservação da forma integral da palavra complexa. Portanto, considerou-se, 

como índice de erros, as atitudes dos sujeitos que não se coadunam com o efeito esperado da 

frequência de tipo dos sufixos. Assim, optou-se por aferir o índice de erros em relação a atitude 

dos participantes diante de palavras complexas com sufixos de alta e baixa frequência de tipo, 

como se observa no gráfico 04: 

 

                                                           
46 Cf. nota 40 deste capítulo. 
47 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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Gráfico 04 – Índice de erros atitudinais no julgamento de palavras complexas em função da 

frequência de tipo dos sufixos para o experimento 1 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 04 – Índice de erros  1 

No gráfico 04, observa-se que a frequência de tipo dos sufixos gerou uma elevação no 

índice de erros atitudinais. Nota-se que os itens derivados de sufixos de baixa frequência de 

tipo acarretaram um índice de erros bem mais acentuado, cerca de 32%, pois, das 640 respostas, 

205 respostas seguiram uma direção contrária ao efeito esperado para a frequência de tipo dos 

sufixos. Entretanto, para as formas derivadas de sufixos de alta frequência de tipo, a incidência 

de erros foi consideravelmente menor, aproximadamente 13%, já que 83 respostas não seguiram 

a direção esperada para a frequência de tipo dos sufixos. Neste caso, percebe-se que os índices 

de erros afetam de modo diferente os dois grupos de palavras complexas, apresentando menor 

incidência para as palavras complexas com sufixos de alta frequência de tipo. 

Empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson48 (2) com nível de significância de  = 

0,05 para mensurar se existe a associação entre a frequência de tipo e o índice de erros 

atitudinais no julgamento de palavras etimologicamente complexas. O teste qui-quadrado 

revelou que há uma associação (X-squared = 93.9646, df = 1, p-value < 2.2e-16) de forte 

intensidade (Cramer's V49: 0.383) entre as variáveis. Neste caso, a frequência de tipo exerce 

influência no modo como os sujeitos julgam as palavras etimologicamente complexas, 

                                                           
48 Cf. nota 40 deste capítulo. 
49 Cf. nota 42 deste capítulo. 

13 %

32 %

ÍNDICE DE ERROS

FREQ. ALTA FREQ. BAIXA
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distribuídas em função da frequência relativa, interferindo de forma significativa no aumento 

das taxas de erros. 

Neste experimento, os resultados revelaram que a frequência de tipo dos sufixos afetou 

significativamente o modo como os sujeitos julgam as palavras etimologicamente complexas, 

distribuídas em função da frequência relativa, contribuindo para que as formas derivadas sejam 

consideradas como provenientes de palavras primitivas. Deste modo, buscou-se verificar, com 

um segundo experimento, se haveria uma possível interferência semântica entre base e derivado 

exercendo influência nos tempos de resposta e no tipo de atitude empregada no julgamento de 

palavras complexas por sufixação no PB.  

 

 

5.2. Análise dos resultados do experimento 2  

 

 

O segundo experimento serve para detalhar os efeitos encontrados no experimento 1, 

permitindo-nos avaliar o papel da relação semântica entre base e derivado. Neste experimento, 

os sujeitos eram solicitados a avaliar se havia uma relação de significado entre cada par de 

palavras.  

A lista de palavras do experimento 2 é composta por formas derivadas junto com suas 

respectivas bases, sendo exibidas aos participantes em pares. Como medida de controle, 

estabeleceu-se que um novo grupo de voluntários fosse submetido a este teste, sendo estes 

sujeitos diferentes daqueles que participaram do primeiro e do quarto experimento.  

Na análise de dados, a amostra não apresentou valores extremos para o desvio padrão. 

Os valores de desvios padrão por participantes e por itens são iguais ou inferiores a 3SD (Vide 

a lista1 do APÊNDICE K). Em outas palavras, 99,7% dos valores de uma distribuição normal 

encontram-se dentro da faixa de 3 desvios padrão, tanto para mais quanto para menos em 

relação à média dos tempos de resposta. 

No experimento 2, aferiu-se que os dados são compatíveis com uma distribuição 

Gaussiana50. Assim, a normalidade51 da distribuição foi verificada pelos testes D’Agostino 

(1970) e Jarque-Bera (1980). Os testes mostraram que os dados da variável tempo médio de 

resposta exibem uma distribuição de assimetria nula e, portanto, ao nível de significância de 

                                                           
50 Cf. nota 33 deste capítulo. 
51 Cf. nota 34 deste capítulo. 
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5% ( = 0,05), pode-se afirmar que esta variável quantitativa é aceitavelmente simétrica e segue 

uma distribuição normal (teste D’Agostino - skewness = -0.032, p-value = 0.9745; teste Jarque-

Bera - JB = 2.1556, p-value = 0.3403). Dito de outro modo, a curva de distribuição normal para 

os tempos de resposta tende a concentrar seus resultados em torno de 1276 ms. 

O número de respostas foi relacionado aos níveis de concordância ou discordância, 

distribuídos nos quatro graus da escala Likert, obtendo os seguintes resultados:  

Tabela 08 - Distribuição de resposta 1 

Tabela 08 – 

Distribuição de respostas por nível no experimento 2 

ESCALA 

Nível i Frequência Absoluta (fi) % 

1 – Nenhuma Relação   97 15 

2 – Pouca Relação 131 20 

3 – Muita Relação 177 28 

4 – Total Relação 235 37 

 640 100 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 08, nota-se que os quatro níveis da escala estão em consonância com a 

distribuição das respostas dos participantes, evidenciando uma distribuição não tendenciosa. 

Assim, as respostas encontram-se distribuídas da seguinte forma: 15% das respostas 

concentraram-se no nível 1, evidenciando que poucos participantes consideraram que alguns 

pares de palavras não mantinham nenhuma relação semântica entre si; 20% das respostas 

acumularam-se no nível 2, revelando que, para parte dos sujeitos de pesquisa, é pouco provável 

que os pares de palavras tenham uma relação de significado entre si; em 28% das respostas 

aferidas, os participantes consideraram muito provável que os pares de palavras estabeleçam 

uma relação semântica entre si, empregando o nível 3 em grande parte de suas respostas; e, 

37% das respostas foram atribuídas ao nível 4, admitindo-se que os pares, compostos por base 

e derivado, mantêm uma relação semântica entre si.  A confiabilidade entre os julgamentos dos 

sujeitos, obtidos para os pares de estímulos avaliados, base e derivado, foi aferida pelo índice 

kappa de Cohen, que, de acordo com os critérios de Landis e Koch52 (1977), indica um grau de 

concordância substancial entre os avaliadores (kappa = 0.68; IC95%: 0.64-0.72; p<0,001). 

                                                           
52 Cf. nota 35 deste capítulo. 
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Posteriormente (Vide o APÊNDICE E), os níveis da escala Likert foram reagrupados em duas 

categorias nominais: grupo não favorável, abarcando os níveis 1 e 2; e, grupo favorável, 

contendo os níveis 3 e 4. 

No que tange à relação semântica entre base e derivado, vimos, nos capítulos 

introdutório e metodológico, que uma palavra derivada pode ser mais ou menos transparente 

em relação a sua base quanto mais reconhecível ou irreconhecível forem suas partes 

constitutivas. Por exemplo, a palavra complexa “orgulhoso” refere-se a “cheio de orgulho” pelo 

significado composicional de suas partes (orgulho + -oso) e faz referência direta a sua base 

constituinte “orgulho”, sendo seu significado altamente previsível e transparente dada a relação 

semântica estabelecida entre as partes que a compõem. Em contrapartida, há casos em que a 

relação entre base e derivado é semanticamente opaca ou pouco transparente como é o caso da 

palavra complexa “oleiro” (ola + -eiro), que se refere “àquele que faz panelas” pelo significado 

computado de suas partes constitutivas, mas cuja base nominal “ola” (pote de barro) é 

desconhecida ou irreconhecível e não está tão disponível para o falante.  

Neste experimento, buscou-se analisar se é possível estabelecermos uma relação entre 

a frequência relativa e a transparência/opacidade semântica da base. Neste caso, a hipótese 

esperada é que a palavra-base esteja propensa a ser identificada em função de sua transparência 

semântica nas formas derivadas com frequência relativa menor que 1 (FR < 1). No entanto, para 

os itens derivados com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), espera-se que a opacidade da 

palavra-base tenda a permitir que a forma derivada seja reconhecida como uma palavra lexical 

plena.  

 No segundo experimento, os resultados foram aferidos em relação ao tempo médio de 

resposta, ao tipo de atitude e a taxa de erros dos participantes ao julgarem a possibilidade de 

existência ou não de um relacionamento semântico entre os pares de palavras. Assim, os 

resultados estão distribuídos em função da frequência relativa entre base e derivado, da média 

dos tempos de resposta, do tipo de atitude e do índice de erros53 no julgamento emitido pelos 

sujeitos, como se observa na tabela 09: 

 

  

                                                           
53 Cf. nota 38 deste capítulo. 
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Tabela 09 – 

Distribuição do tempo médio de resposta, da atitude e do índice de erros dos sujeitos em 

função da frequência relativa para o experimento 2 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

MÉDIA 

TR (ms) 

ATITUDE 
ÍNDICE DE             

ERROS (%) 
TOTAL 

FAVORÁVEL 
NÃO 

FAVORÁVEL 

FR < 1 1349 218 102 16 320 

FR > 1 1270 194 126 30 320 

TOTAL 2619 412 228 46 640 
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 09 - Distribuição do tempo 1 

Na tabela 09, nota-se que os pares de palavras com frequência relativa maior que 1 (FR 

> 1) tiveram um processamento médio mais veloz (1270 ms) do que os pares de palavras com 

frequência relativa menor que 1 (FR < 1), em média 1349 ms. Isto revela que, na tomada de 

decisão, os sujeitos consumiram mais tempo de processamento na tentativa de inferir se era 

possível estabelecer uma relação de significado entre os pares de palavras com frequência 

relativa menor que 1 (FR < 1), ou seja, entre os pares de palavras cujas bases são mais frequentes 

que a forma derivada.  

Empregou-se o teste t de Student54 com nível de significância de  = 0,05 para os dados 

obtidos dos tempos de resposta dos participantes. O teste t revelou que as médias dos tempos 

de resposta não são as mesmas para palavras complexas em virtude da frequência relativa (t = 

33.2984, df=19, p-value = 0.01911). Assim, o resultado aponta para uma diferença 

estatisticamente significativa e revela que há diferenças entre os tempos de resposta em função 

da frequência relativa, estabelecida pela relação semântica entre os pares de palavras. 

Em relação ao tipo de atitude, os participantes tenderam a considerar que os pares de 

palavras mantinham uma relação de significado entre si, como se observa no gráfico 05. 

 

  

                                                           
54 Cf. nota 39 deste capítulo. 
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Gráfico 05 – Atitude dos participantes no julgamento de relacionamento semântico de pares de 

palavras em função da frequência relativa 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 05 – Atitude dos  1 

No gráfico 05, nota-se que os pares de palavras com frequência relativa menor que 1 

(FR < 1) foram considerados mais transparentes do que os pares de itens com frequência relativa 

maior que 1 (FR > 1). Observa-se mais claramente que essa variação numérica é de exatos 218 

atitudes favoráveis à relação semântica entre os pares de itens com frequência relativa menor 

que (FR < 1) contra 194 atitudes favoráveis a relação de significado entre os pares de palavras 

com frequência relativa maior que 1 (FR > 1). Isso revela uma possível gradação semântica 

pareada pela frequência relativa e, deste modo, os tipos de atitude numericamente mais 

elevados, concentrados nos pares com frequência relativa menor que 1 (FR < 1), decaem 

substancialmente entre os pares de itens com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), 

evidenciando que não existe uma transparência absoluta entre os pares de palavras e, neste caso, 

quanto menos transparente for a base, menor a probabilidade de ser segmentado. Note-se que a 

máxima não favorabilidade não ocorre nos pares de palavras com frequência relativa maior que 

1 (FR > 1), evidenciando que não há uma distribuição semântica polarizada em relação à 

frequência relativa.  

F R  <  1 F R  >  1
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Se aprofundarmos nossa análise, notaremos que os sujeitos consideraram que nem todas 

as palavras derivadas de alta ou baixa frequência relativa com sufixos de alta e baixa frequência 

de tipo estabeleceram uma relação semântica com suas respectivas bases, como se pode notar 

na tabela 10: 

 Tabela 10 - Distribuição por sufixo 1 

Tabela 10 – 

Distribuição por sufixo da atitude dos sujeitos em razão da frequência relativa dos itens 

derivados para o experimento 2 

SUFIXOS 

PALAVRAS DERIVADAS 

COM FR < 1 

PALAVRAS DERIVADAS 

COM FR > 1 

TOTAL 
ATITUDE 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

NÃO 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

FAVORÁVEL 

ATITUDE 

NÃO 

FAVORÁVEL 

 -DOR 20 10 17 13 60 

 -EIRO 14 16 9 21 60 

 -OSO 23 7 30 0 60 

 -MENTO 19 11 20 10 60 

 -ISTA 17 3 12 8 40 

 -(I)DADE 18 2 12 8 40 

 -ETE 5 25 9 21 60 

 -ÂNCIA 22 8 21 9 60 

 -ÊNCIA 28 2 28 2 60 

 -ATO 26 4 21 9 60 

 -ELA 12 8 2 18 40 

 -TICO 14 6 13 7 40 

TOTAL 218 102 194 126 640 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 10, observa-se que os sujeitos rejeitaram a possibilidade de se estabelecer uma 

relação semântica entre os pares de palavras, cujas formas derivadas de baixa frequência 

relativa (FR < 1) sejam formadas pelos sufixos -eiro e -ete e cujos itens derivados de alta 

frequência relativa (FR > 1) sejam compostos pelos sufixos -eiro, -ete e -ela.  

Diante dos resultados aferidos na amostra, torna-se necessário inferir se há uma relação 

entre as duas variáveis dicotômicas em estudo. Assim, utilizou-se o teste qui-quadrado de 

Pearson55 (2) com nível de significância de 5% ( = 0,05). O teste qui-quadrado revelou que 

existe uma associação entre o tipo de atitude de relacionamento semântico e a frequência 

relativa (X-squared = 3.9244, df = 1, p-value = 0.04759). Com isso, utilizou-se a medida V de 

Cramer56 para avaliar a intensidade de associação entre as duas variáveis. Constatou-se que há 

                                                           
55 Cf. nota 40 deste capítulo. 
56 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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uma associação tênue entre as variáveis tipo de atitude e frequência relativa (Cramer's V: 

0.078).  

Optou-se também por aferir os índices de erros nos julgamentos de relacionamento 

semântico entre os pares de palavras. Considera-se que, para as palavras complexas com 

frequência relativa menor que 1 (FR < 1), o esperado é que seja estabelecida uma relação 

semântica entre base e derivado em função da transparência semântica da base. Caso contrário, 

em função da opacidade semântica, o esperado é que as bases não estejam tão acessíveis para 

as palavras complexas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), dificultando assim o 

reconhecimento da relação semântica entre ambos. Deste modo, computou-se, como índice de 

erros, as atitudes dos participantes que estão em desacordo com a semanticidade da base 

esperada em função da frequência relativa entre base e derivado. Neste caso, tais índices foram 

avaliados em função da frequência relativa e computados pela atitude dos sujeitos, como se 

nota no gráfico 06: 

 

Gráfico 06 – Distribuição do índice de erros em função do tipo de atitude dos sujeitos no 

julgamento de relacionamento semântico entre os pares de palavras para a frequência relativa 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 06 – Distribuição do  1 

No gráfico 06, nota-se que o percentual de erros é mais acentuado para os pares de itens 

com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), correspondendo a cerca de 30%, pois, dos 640 

julgamentos, 194 respostas seguiram uma direção oposta ao efeito esperado. Entretanto, para 

os pares de palavras com frequência relativa menor que 1 (FR < 1), a incidência de erros foi 

substancialmente menor, aproximadamente 16%, já que 102 respostas não seguiram na direção 
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esperada. Neste caso, percebe-se que os índices de erros afetam os dois grupos de palavras 

complexas, apresentando maior incidência para as formas derivadas com frequência relativa 

maior que 1 (FR > 1).  

Para medir se existe uma relação de dependência entre a frequência relativa e o índice 

de erros atitudinais, utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson57 (2) com nível de significância 

de 5% ( = 0,05). O teste qui-quadrado revelou que há uma associação entre as variáveis (X-

squared = 53.1992, df = 1, p-value = 3.014e-13) de moderada intensidade (Cramer's V58: 0.288). 

Deste modo, o resultado mostrou que há uma evidência altamente significativa entre a 

frequência relativa das palavras etimologicamente complexas e o índice de erros atitudinais, 

revelando que o percentual de erros tende a ser mais acentuado para os pares de palavras que 

apresentam maior opacidade semântica, ou seja, aqueles em que a frequência relativa é maior 

que 1 (FR > 1).  

Aferiu-se também a possibilidade de a frequência de tipo dos sufixos exercer influência 

no julgamento dos pares de palavras. Os resultados foram aferidos em relação à média dos 

tempos de resposta, ao tipo de julgamento semântico dos sujeitos e ao índice de erros59 para os 

pares de itens, distribuídos pela frequência de tipo, como se nota na tabela 11: 

Tabela 11 - Distribuição do tempo 1 

Tabela 11 – 

Distribuição do tempo médio de resposta, da atitude e do índice de erros dos sujeitos em 

função da frequência de tipo para o experimento 2 

FREQUÊNCIA 

DE TIPO 

MÉDIA 

TR (ms) 

ATITUDE 
ÍNDICE DE             

ERROS (%) 
TOTAL 

FAVORÁVEL 
NÃO 

FAVORÁVEL 

FREQ. ALTA 1298 226 94 15 320 

FREQ. BAIXA 1322 186 134 29 320 

TOTAL 2620 412 228 44 640 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 11, observa-se que os pares de palavras com sufixos de alta frequência de tipo 

tiveram um processamento mais veloz, em média 1298 ms, do que os pares de itens com sufixos 

de baixa frequência de tipo, com tempo médio de 1322 ms. A fim de estimarmos o 

comportamento populacional, utilizou-se o teste t de Student60 com nível de significância de  

                                                           
57 Cf. nota 40 deste capítulo. 
58 Cf. nota 42 deste capítulo. 
59 Cf. nota 38 deste capítulo. 
60 Cf. nota 39 deste capítulo. 
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= 0,05 para os dados dos tempos médios de resposta dos sujeitos, aferidos em função da 

frequência de tipo. O teste t mostrou que as médias dos tempos de resposta não são as mesmas 

para a relação de significado estabelecida entre os pares de palavras em virtude da frequência 

de tipo dos sufixos (t = 110.4048, df = 19, p-value = 0.005766). Deste modo, pode-se afirmar 

que a frequência de tipo exerce efeito significativo sobre os tempos médios de resposta. Neste 

caso, na tarefa que envolve uma relação de significado explícita entre base e palavra derivada, 

constatou-se efeito semelhante ao aferido para a frequência de tipo dos sufixos no primeiro 

experimento, corroborando a ideia de que a alta frequência de tipo dos sufixos reforçou os 

esquemas instanciados e tornou as bases mais acessíveis semanticamente.  

Em relação ao tipo de atitude, predominou a tendência de os sujeitos considerarem que 

os pares de palavras apresentam uma relação de significado entre si, como se observa no gráfico 

07. 

 

Gráfico 07 – Atitude dos sujeitos no julgamento de palavras complexas em função da 

frequência de tipo para o experimento 2 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 07 – Atitude dos  1 

No gráfico 07, observa-se que os pares de palavras com sufixos de baixa frequência de 

tipo foram considerados menos propensos a manterem uma relação semântica entre si. Nota-se 

também que o tipo de atitude favorável teve uma incidência menor para os pares de palavras 
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com sufixos de baixa frequência de tipo, com exatos 186 julgamentos, se comparado aos pares 

de itens com sufixos de alta frequência de tipo, com exatos 226 julgamentos favoráveis à 

existência de uma relação de significado entre os pares formados por base e derivado. No 

entanto, os pares de palavras, contendo sufixos de alta frequência de tipo, tiveram uma rejeição 

menos acentuada, com 94 atitudes não favoráveis se comparado aos pares de itens formados 

por sufixos de baixa frequência de tipo, com exatos 134 julgamentos não favoráveis. 

Em relação a frequência relativa e de tipo, se aprofundarmos nossa análise, observamos 

que a frequência de tipo contribuiu incisivamente em favor de atitudes favoráveis no que se 

refere aos julgamentos de semanticidade dos pares de estímulos apresentados aos sujeitos na 

amostra, como se pode notar no quadro 19. 

 

Quadro 19 – Análise da distribuição dos resultados de favorabilidade no julgamento das 

palavras etimologicamente complexas em função da frequência relativa e da frequência de tipo 

na amostra do experimento 2. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 19 - Análise da 1 

No quadro 19, observa-se que, das 412 respostas favoráveis, 218 julgamentos foram 

aferidos para os pares de palavras com frequência relativa menor que 1 (FR < 1), sendo que 114 

respostas foram fornecidas aos pares com palavras etimologicamente complexas formadas por 

sufixos de alta frequência de tipo enquanto 104 respostas foram dadas aos pares com formas 

derivadas de baixa frequência de tipo. No entanto, em relação aos pares com itens derivados 

com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), tivemos 194 julgamentos para os pares com 

formas derivadas de sufixos de alta e baixa frequência de tipo, sendo que 112 respostas foram 

fornecidas aos pares de itens derivados com sufixos de alta frequência de tipo e 82 respostas 

foram emitidas aos pares de palavras complexas formadas por sufixos de baixa frequência de 

tipo. Deste modo, constata-se que a frequência de tipo incide decisivamente no tipo de atitude 

dos sujeitos ao julgarem os estímulos do segundo experimento. 

Note-se que se analisarmos a atitude empregada pelos sujeitos no julgamento por par de 

estímulos, distribuídos em função da frequência relativa, cuja forma derivada apresenta sufixos 

de diferentes frequências de tipo, observaremos que, entre os julgamentos de favorabilidade, os 

sufixos de alta frequência de tipo contribuíram maciçamente para que fosse estabelecida uma 

relação semântica entre os pares de palavras, como se vê na tabela 12. 

 

Tabela 12 – 

Distribuição da atitude média de favorabilidade empregada pelos sujeitos no julgamento 

dos pares de palavras com sufixos de alta e baixa frequência de tipo em função da 

frequência relativa para o experimento 2 

SUFIXOS 

ATITUDE MÉDIA DE 

FAVORABILIDADE  

ITEMIZADA COM FR < 1 

ATITUDE MÉDIA DE 

FAVORABILIDADE 

ITEMIZADA COM FR > 1 

 -DOR 3 3 

 -EIRO 2 2 

 -OSO 4 5 

 -MENTO 3 3 

 -ISTA 4 3 

-(I)DADE 5 4 

TOTAL 21 20 

 -ETE 1 2 

 -ÂNCIA 4 3 

 -ÊNCIA 4 3 

 -ATO 3 3 

 -ELA 2 1 

 -TICO 2 3 

TOTAL 16 15 

Tabela 12 - Distribuição da atitude 1  Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 12, temos, em média, as seguintes atitudes favoráveis ao estabelecimento de 

um relacionamento semântico entre o par de palavras, cujo item derivado, que compõe o par, 

apresenta sufixos de alta frequência de tipo:  5 atitudes por item derivado de baixa frequência 

relativa com o sufixo –(i)dade e 5 julgamentos por palavra complexa de alta frequência relativa 

com o sufixo -oso; 4 julgamentos por forma derivada de baixa frequência relativa com os 

sufixos -oso e -ista e 4 atitudes por item derivado de alta frequência relativa com o sufixo –

(i)dade; 3 julgamentos por forma derivada de baixa frequência relativa com os sufixos -dor e -

mento e 3 atitudes por palavra derivada de alta frequência relativa com os sufixos -dor, -mento 

e -ista; e 2 julgamentos por item derivado com o sufixo -eiro de alta e baixa frequência relativa. 

Neste caso, observa-se que os sufixos de alta frequência de tipo tiveram uma atitude média61 de 

favorabilidade semelhante independente da frequência relativa aferida para os itens derivados, 

contribuindo sobretudo para que fosse estabelecida uma relação de significado entre os pares 

de estímulos com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), contexto em que isso não era 

esperado. Em contrapartida, nota-se que os sufixos de baixa frequência de tipo exerceram pouca 

ou nenhuma influência em prol do relacionamento semântico entre os pares de palavras. Neste 

caso, temos as seguintes atitudes médias favoráveis ao estabelecimento de uma relação de 

significado por par de palavra complexa com sufixos de baixa frequência de tipo: 4 atitudes por 

forma derivada de baixa frequência relativa com os sufixos -ância e -ência; 3 julgamentos por 

item derivado de baixa frequência relativa com o sufixo -ato e 3 atitudes por palavra complexa 

de alta frequência relativa com os sufixos -ância, -ência, -ato e -tico; 2 atitudes por forma 

derivada de baixa frequência relativa com os sufixos -ela e -tico e 2 julgamentos por item 

derivado de alta frequência relativa com o sufixo -ete; e 1 atitude por palavra derivada de baixa 

frequência relativa com o sufixo -ete e 1 julgamento por palavra complexa de alta frequência 

relativa com o sufixo -ela. 

Para avaliar se existe uma possível relação de dependência entre a frequência de tipo e 

a atitude dos sujeitos, empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson62 (2) com nível de 

significância de 5% ( = 0,05). O teste qui-quadrado revelou que há uma associação entre as 

variáveis (X-squared = 10.901, df = 1, p-value = 0.0009611) de moderada intensidade (Cramer's 

V63: 0.131). Deste modo, os resultados indicam que há uma diferença significativa entre a 

atitude dos sujeitos e a frequência de tipo dos sufixos. Diante da associação encontrada entre as 

duas variáveis, pode-se comprovar que o fato de os sufixos apresentarem alta ou baixa 

                                                           
61 Cf. nota 45 deste capítulo. 
62 Cf. nota 40 deste capítulo. 
63 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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frequência de tipo influencia o tipo de atitude dos sujeitos no julgamento de relacionamento 

semântico dos pares de palavras. Consequentemente, o efeito da frequência de tipo afeta de 

modo distinto a atitude dos sujeitos. Neste caso, as palavras derivadas de sufixos com alta 

frequência de tipo tendem a ser julgadas como mais favoráveis a estabelecerem uma relação 

semântica com suas bases do que as formas derivadas de sufixos com baixa frequência de tipo. 

No segundo experimento, optou-se por aferir também o percentual de erros no 

julgamento de relacionamento semântico entre os pares de palavras.  

Tomando por base o efeito da frequência de tipo encontrado por Burani e Caramazza 

(1987) para as formas derivadas no italiano, aferiu-se o índice de erros em relação às atitudes 

dos participantes no julgamento de relacionamento semântico entre os pares de palavras, cujas 

formas derivadas são constituídas de sufixos de alta e de baixa frequência de tipo. Neste caso, 

espera-se que a alta frequência de tipo dos sufixos eleve a probabilidade de segmentação dos 

estímulos e consequentemente apresente um percentual de erros menos acentuado se 

comparado aos itens derivados com sufixos de baixa frequência de tipo. Em contrapartida, 

espera-se que a baixa frequência de tipo favoreça a preservação da forma integral da palavra 

complexa, aumentando proporcionalmente a taxa de erros se comparado às formas derivadas 

com sufixos de alta frequência de tipo. Portanto, considerou-se, como índice de erros, as 

atitudes dos sujeitos que não se coadunam com o efeito esperado da frequência de tipo dos 

sufixos. Assim, optou-se por aferir o índice de erros em relação a atitude dos participantes 

diante de palavras complexas com sufixos de alta e baixa frequência de tipo, como se observa 

no gráfico 08: 
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Gráfico 08 – Índice de erros  1 

Gráfico 08 – Índice de erros atitudinais no julgamento de relacionamento semântico entre os 

pares de palavras em função da frequência de tipo dos sufixos para o experimento 2 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico 08, nota-se que a frequência de tipo dos sufixos produziu uma elevação no 

índice de erros atitudinais. Neste caso, os itens derivados de sufixos de baixa frequência de tipo 

acarretaram um índice de erros bem mais acentuado, cerca de 29%, pois, das 640 respostas, 186 

julgamentos seguiram uma direção contrária ao efeito esperado para a frequência de tipo dos 

sufixos. Entretanto, para as formas derivadas de sufixos de alta frequência de tipo, a incidência 

de erros foi consideravelmente menor, aproximadamente 15%, já que 94 respostas não seguiram 

a direção esperada para a frequência de tipo dos sufixos. Assim, percebe-se que os índices de 

erros atingem os dois grupos de palavras complexas, apresentando menor incidência para as 

palavras complexas com sufixos de alta frequência de tipo. 

Empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson64 (2) com nível de significância de  = 

0,05 para avaliar uma possível associação entre a frequência de tipo e o índice de erros 

atitudinais no julgamento de relacionamento semântico entre os pares de palavras. O teste qui-

quadrado revelou que há uma associação (X-squared = 53.7397, df = 1, p-value = 2.289e-13) 

                                                           
64 Cf. nota 40 deste capítulo. 
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de intensidade moderada (Cramer's V65: 0.290) entre as variáveis. Neste caso, a frequência de 

tipo exerce influência no modo como os sujeitos julgam o relacionamento semântico entre os 

pares de palavras, distribuídas em função da frequência relativa, interferindo de forma 

significativa no aumento das taxas de erros. 

Neste experimento, os resultados mostraram que a frequência de tipo dos sufixos afetou 

significativamente o modo como os sujeitos julgaram o relacionamento semântico entre os 

pares de palavras, distribuídas em função da frequência relativa, contribuindo para que as 

formas derivadas estabeleçam uma relação de significado com suas bases. Deste modo, buscou-

se isolar o efeito da frequência de tipo com a elaboração de um terceiro experimento. 

 

 

5.3. Análise dos resultados do experimento 3  

 

 

O terceiro experimento foi elaborado para avaliar o efeito da frequência de tipo dos 

sufixos selecionados neste estudo. Portanto, esse experimento tem como objetivo avaliar o 

papel da frequência de tipo dos sufixos –dor, -eiro, -oso, -mento, -ista, –idade, –ete, -ância, -

ência, -ato, -ela e –tico em palavras etimologicamente complexas. 

No terceiro experimento, espera-se que os sufixos de alta frequência de tipo tenham 

provavelmente uma ativação lexical maior que os morfemas derivacionais de baixa frequência 

de tipo. Portanto, quando inseridos em contexto de pseudopalavras, os sufixos de alta frequência 

de tipo produzirão uma interferência maior na decisão lexical de não palavras se comparados 

aos sufixos de baixa frequência de tipo. 

As pseudopalavras complexas foram obtidas pela combinação dos sufixos reais de alta 

e baixa frequência de tipo com sequências ortográficas que não correspondem a nenhuma 

palavra-base existente na língua portuguesa. Assim, essas pseudopalavras foram pareadas pela 

frequência de tipo dos sufixos reais. Como medida de controle, um novo grupo de voluntários 

foi submetido a este teste, sendo que estes sujeitos participaram única e exclusivamente deste 

experimento.  

Na análise de dados, não foram notados valores extremos para o desvio padrão no 

terceiro experimento. Os valores de desvios padrão por participantes e por itens são iguais ou 

inferiores a 3SD (Vide a lista 1 do APÊNDICE L). Dito de outro modo, isso significa que as 

                                                           
65 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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respostas obtidas por 99,7% dos sujeitos estarão compreendidas entre a média dos tempos de 

resposta e   3 desvios padrão, ou seja, com raras exceções, todas as respostas estarão neste 

intervalo.  

No experimento 3, verificou-se que os dados são compatíveis com uma distribuição 

Gaussiana66. Assim, a normalidade67 da distribuição foi aferida pelos testes D’Agostino (1970) 

e Jarque-Bera (1980). Os testes mostraram que os dados da variável tempo médio de resposta 

exibem uma distribuição de assimetria nula e, portanto, ao nível de significância de 5% ( = 

0,05), pode-se afirmar que esta variável quantitativa é aceitavelmente simétrica e segue uma 

distribuição normal (teste D’Agostino - skewness = -0.6563, p-value = 0.5116; teste Jarque-

Bera - JB = 1.8244, p-value = 0.4016). Dito de outro modo, a curva de distribuição normal para 

os tempos de resposta tende a concentrar seus resultados em torno de 1303 ms. 

O número de respostas foi relacionado aos níveis de concordância ou discordância, 

distribuídos nos quatro graus da escala Likert, obtendo os seguintes resultados:  

Tabela 13 - Distribuição de respostas 1 

Tabela 13 – 

Distribuição de respostas por nível no experimento 3 

ESCALA 

Nível i Frequência Absoluta (fi) %68 

1 - De Jeito Nenhum   96 20 

2 - Pouco Possível   98 20 

3 - Muito Possível 179 37 

4 - Totalmente Sim 107 22 

 480 100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 13, nota-se que todos os níveis da escala foram pontuados, ou seja, a 

distribuição por níveis não apresenta informações nulas, corroborando para o fato de não termos 

uma escala enviesada ou tendenciosa. Assim, das 480 respostas fornecidas aos 48 estímulos 

apresentados, temos a seguinte distribuição: 20% das respostas concentraram-se no nível 1 (De 

Jeito Nenhum). Neste caso, os participantes consideraram que as pseudopalavras complexas 

                                                           
66 Cf. nota 33 deste capítulo. 
67 Cf. nota 34 deste capítulo. 
68 Na tabela 13, realizou-se uma aproximação por defeito para uniformizar os dados percentuais, visto que não 

possibilidade de um ou mais sujeitos atribuírem um grau de concordância fracionado em um ou mais níveis por 

estímulo. 
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que lhes foram apresentadas não são palavras do PB; 20% das respostas foram atribuídas ao 

nível 2, revelando ser pouco possível que os pseudoitens derivados sejam considerados como 

palavras do PB; em 37% das respostas, os sujeitos consideraram muito possível que os 

estímulos apresentados sejam palavras da língua portuguesa, empregando o nível 3 em grande 

parte de suas respostas; e, 22% das respostas foram atribuídas ao nível 4, admitindo que as 

pseudopalavras complexas são palavras do PB. A confiabilidade entre os julgamentos dos 

sujeitos foi aferida pelo índice kappa de Cohen, que, de acordo com os critérios de Landis e 

Koch69 (1977), indica um grau de concordância moderado entre os avaliadores ao julgarem os 

estímulos do terceiro experimento (kappa = 0.42; IC95%: 0.46-0.38; p<0,001). Posteriormente 

(Vide o APÊNDICE H), os níveis da escala Likert foram reagrupados em duas categorias 

nominais: grupo não favorável, abarcando os níveis 1 e 2; e, grupo favorável, contendo os níveis 

3 e 4. 

Para o terceiro experimento, os resultados foram aferidos em virtude dos tempos médios 

de resposta, do tipo de atitude e do índice de erros dos participantes para as pseudopalavras 

complexas distribuídas em função da frequência de tipo, como se observa na tabela 14: 

 Tabela 14 - Distribuição do tempo 1 

Tabela 14 – 

Distribuição do tempo médio de resposta, da atitude e do índice de erros dos sujeitos em 

função da frequência de tipo para o experimento 3 

FREQUÊNCIA 

DE TIPO 

MÉDIA 

TR (ms) 

ATITUDE 
ÍNDICE DE             

ERROS (%) 
TOTAL 

FAVORÁVEL 
NÃO 

FAVORÁVEL 

FREQ. ALTA 1364 182   58 38 240 

FREQ. BAIXA 1243 104 136 22 240 

TOTAL 2607 286 194 60 480 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 14, nota-se que as pseudopalavras com sufixos de baixa frequência de tipo 

tiveram um processamento mais veloz, em média 1243 ms, do que os pseudoitens derivados de 

sufixos de alta frequência de tipo, com tempo médio de 1364 ms. Para estimarmos o 

comportamento populacional, utilizou-se o teste t de Student70 com nível de significância de  

= 0,05 para os dados dos tempos médios de resposta dos sujeitos. O teste t revelou que as médias 

dos tempos de resposta não são as mesmas para as pseudopalavras com sufixos de alta e de 

                                                           
69 Cf. nota 35 deste capítulo. 
70 Cf. nota 39 deste capítulo. 
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baixa frequência de tipo (t = 21.6935, df = 19, p-value = 0.02933). Deste modo, pode-se afirmar 

que a frequência de tipo exerce efeito significativo nos tempos médios de resposta. Neste caso, 

verifica-se que as pseudopalavras que sofrem uma interferência maior são aquelas derivadas de 

sufixos de alta frequência de tipo, já que tendem a ser ativadas mais lentamente do que os itens 

derivados de sufixos de baixa frequência de tipo. Assim, o efeito da frequência de tipo dos 

sufixos afeta o tempo médio de resposta de modo distinto, revelando que o fato de o sufixo 

apresentar alta ou baixa frequência de tipo contribui decisivamente para o processamento das 

pseudopalavras complexas.  

Em relação ao tipo de atitude, prevaleceu a tendência de os sujeitos considerarem as 

pseudopalavras derivadas de sufixos de alta frequência de tipo como sendo formas derivadas 

do PB enquanto que, nos pseudoitens complexos com sufixos de baixa frequência de tipo, o 

que predominou foi a rejeição de tais pseudopalavras, não sendo consideradas como palavras 

do PB, como se observa no gráfico 09. 

 

Gráfico 09 – Atitude dos sujeitos no julgamento de pseudopalavras complexas em função da 

frequência de tipo dos sufixos para o experimento 3 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 09 – Atitude dos  1 

No gráfico 09, nota-se que as pseudopalavras complexas com sufixos de alta frequência 

de tipo foram considerados mais propensos a serem palavras do PB. Observa-se também que o 
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tipo de atitude favorável teve uma incidência bem menos acentuada para os pseudoitens 

derivados com sufixos de baixa frequência de tipo, com exatos 104 julgamentos, se comparado 

às pseudopalavras complexas formadas por sufixos de alta frequência de tipo, com exatos 182 

julgamentos.  No entanto, os pseudoitens derivados com sufixos de baixa frequência de tipo 

tiveram uma rejeição bem mais acentuada, com 136 atitudes não favoráveis, se comparadas às 

palavras complexas formadas por sufixos de alta frequência de tipo, com exatos 58 julgamentos 

não favoráveis. 

Note-se que se analisarmos o tipo de atitude empregada pelos sujeitos em função da 

frequência de tipo, observaremos que a alta frequência de tipo dos sufixos por pseudopalavra 

complexa contribuiu majoritariamente para que os pseudoitens fossem considerados palavras 

do PB enquanto o comportamento oposto foi encontrado por pseudopalavra com sufixos de 

baixa frequência de tipo, expressa por atitudes demasiadamente desfavoráveis. No entanto, 

observe-se que, a atitude média de favorabilidade por item derivado de sufixos de alta 

frequência de tipo supera, em termos quantitativos, a não favorabilidade por palavra derivada 

de sufixos de baixa frequência de tipo, como se vê na tabela 15. 

Tabela 15 - Distribuição da atitude 1 

Tabela 15 – 

Distribuição da atitude média dos sujeitos no julgamento por pseudopalavra complexa 

com sufixos de alta e baixa frequência de tipo para o experimento 3 

SUFIXOS 

ATITUDE MÉDIA DE 

FAVORABILIDADE    

ITEMIZADA 

ATITUDE MÉDIA DE NÃO 

FAVORABILIDADE 

ITEMIZADA 

 -DOR 4 2 

 -EIRO 5 1 

 -OSO 4 2 

 -MENTO 4 2 

 -ISTA 4 2 

-(I)DADE 4 2 

TOTAL 25 11 

 -ETE 2 4 

 -ÂNCIA 3 3 

 -ÊNCIA 3 3 

 -ATO 3 3 

 -ELA 2 4 

 -TICO 3 3 

TOTAL 16 20 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 15, temos, em média, as seguintes atitudes favoráveis de aceitabilidade no 

julgamento por pseudopalavra complexa com sufixos de alta frequência de tipo:  5 atitudes por 

pseudopalavra derivada com o sufixo -eiro; e 4 atitudes por item derivado com os sufixos -dor, 

-oso, -mento, -ista e –(i)dade. Em contrapartida, as atitudes de não favorabilidade foram 

expressivas no julgamento por pseudopalavra derivada de sufixos de baixa frequência de tipo. 

Neste caso, temos as seguintes atitudes médias desfavoráveis à aceitabilidade no julgamento 

por pseudopalavra complexa com sufixos de baixa frequência de tipo: 4 atitudes por pseudoitem 

derivado com os sufixos -ete e -ela; 3 julgamentos por pseudopalavra derivada com os sufixos 

-ância, -ência, -ato e -tico. 

Para medir a associação entre a frequência de tipo e a atitude dos sujeitos, empregou-se 

o teste qui-quadrado de Pearson71 (2) com nível de significância de 5% ( = 0,05). O teste qui-

quadrado revelou que há uma associação entre as variáveis (X-squared = 52.6336, df = 1, p-

value = 4.02e-13) de forte intensidade (Cramer's V72: 0.331). Deste modo, os resultados indicam 

que há uma diferença altamente significativa entre o tipo de atitude dos sujeitos e a frequência 

de tipo dos sufixos. 

 Diante da associação encontrada entre as duas variáveis, pode-se constatar que a 

frequência de tipo dos sufixos interfere decisivamente no tipo de atitude tomada pelos sujeitos 

ao julgarem as pseudopalavras complexas. Consequentemente, o efeito da frequência de tipo 

afeta de modo distinto a atitude dos sujeitos. Neste caso, as pseudopalavras derivadas de sufixos 

com alta frequência de tipo tendem a ser julgadas como mais favoráveis a serem palavras da 

língua portuguesa do que as formas derivadas de sufixos com baixa frequência de tipo, seguindo 

claramente a direção oposta.  

Tomando por base o efeito da frequência de tipo encontrado por Burani e Thornton 

(2003) ao avaliarem as pseudopalavras complexas do italiano, aferiu-se o índice de erros em 

relação às atitudes dos participantes no julgamento de pseudopalavras complexas com sufixos 

de alta e baixa frequência de tipo. Neste caso, espera-se que, além de aumentar o tempo de 

processamento, a alta frequência de tipo dos sufixos gere também uma incidência maior de 

erros se comparados aos sufixos de baixa frequência de tipo. Por conseguinte, considerou-se, 

como índice de erros, as atitudes dos sujeitos que não se coadunam com o efeito esperado da 

frequência de tipo dos sufixos. Assim, optou-se por aferir o índice de erros em relação a atitude 

dos participantes diante de pseudopalavras complexas com sufixos de alta e baixa frequência 

de tipo, como se observa no gráfico 10: 

                                                           
71 Cf. nota 40 deste capítulo. 
72 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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Gráfico 10 – Índice de erros atitudinais no julgamento de pseudopalavras complexas em função 

da frequência de tipo dos sufixos para o experimento 3 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 10 - Índice de erros atitudinais 1 

No gráfico 10, observa-se que a frequência de tipo dos sufixos gerou uma elevação no 

índice de erros atitudinais. Nota-se que os itens derivados de sufixos de alta frequência de tipo 

acarretaram um índice de erros bem mais acentuado, cerca de 38%, pois, das 480 respostas, 182 

respostas seguiram uma direção contrária ao efeito esperado para a frequência de tipo dos 

sufixos, visto que, neste caso, os estímulos analisados são não palavras do PB. Entretanto, para 

as formas derivadas de sufixos de baixa frequência de tipo, a incidência de erros foi 

consideravelmente menor, aproximadamente 22%, já que 104 respostas não seguiram a direção 

esperada para a frequência de tipo dos sufixos. Neste caso, percebe-se que os índices de erros 

afetam de modo diferente os dois grupos de pseudopalavras complexas, apresentando menor 

incidência para as palavras complexas com sufixos de baixa frequência de tipo. 

Empregou-se o teste qui-quadrado de Pearson73 (2) com nível de significância de  = 

0,05 para mensurar se existe uma associação entre a frequência de tipo e o índice de erros 

atitudinais no julgamento de pseudopalavras complexas. O teste qui-quadrado revelou que há 

uma associação (X-squared = 10.6667, df = 1, p-value = 0.001091) de forte intensidade 

(Cramer's V74: 0.327) entre as variáveis. Neste caso, a frequência de tipo exerce influência no 

                                                           
73 Cf. nota 40 deste capítulo. 
74 Cf. nota 42 deste capítulo. 
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modo como os sujeitos julgam as pseudopalavras complexas, distribuídas em função da 

frequência de tipo dos sufixos, interferindo de forma significativa no aumento das taxas de 

erros. 

 

 

5.4. Discussão dos resultados  

 

 

Comparando os resultados dos dois primeiros experimentos, observou-se que as 

palavras complexas com alta frequência relativa (FR > 1) tiveram um processamento mais veloz 

se comparadas aos itens derivados de baixa frequência relativa (FR < 1) e apresentaram também 

uma incidência de erros mais acentuada que, como vimos, se deve à influência que a frequência 

de tipo dos sufixos exerce sobre as palavras derivadas. No entanto, os itens derivados com 

sufixos de alta frequência de tipo não só foram processados mais rapidamente como 

apresentaram uma incidência de erros também menor se comparados às formas derivadas com 

sufixos de baixa frequência de tipo. Neste caso, as estruturas de alta probabilidade foram 

processadas mais rapidamente, mais facilmente ou simplesmente com mais confiança e, 

consequentemente, geraram também menos erros.  

Quanto ao tipo de atitude dos sujeitos, verificou-se uma tendência em favor da 

segmentação das palavras complexas em virtude da intensa atuação da frequência de tipo dos 

sufixos, comprovada pela moderada associação entre a frequência de tipo e a atitude dos 

sujeitos, encontrada nos dois primeiros experimentos (teste de relação morfológica e teste de 

relacionamento semântico entre base e derivado). No primeiro experimento, notou-se que, 

como não houve uma interação entre a frequência relativa e a atitude dos sujeitos, a frequência 

de tipo contribuiu decisivamente no julgamento das palavras complexas por sufixação, afetando 

a tomada de decisão dos sujeitos e favorecendo a segmentação dos itens derivados em 

subpartes, o que afetou principalmente as palavras derivadas com alta frequência relativa (FR 

> 1), contexto em que isso não era esperado. No entanto, no segundo experimento, embora 

tenha havido uma associação entre a atitude dos sujeitos e a frequência relativa das palavras 

complexas, constatou-se que esta interação é demasiadamente fraca e, portanto, desprezível em 

nossa análise. Assim, nos dois primeiros experimentos, observou-se que a frequência de tipo 

dos sufixos está relacionada diretamente à atitude dos sujeitos, interferindo sobre a frequência 
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relativa das palavras derivadas e exercendo um papel decisivo na analisabilidade das palavras 

complexas por derivação sufixal.  

Em relação ao terceiro experimento, delineado para aferir o efeito da frequência de tipo 

dos sufixos, que, como vimos, incidiu fortemente sobre a frequência relativa e o tipo de atitude 

dos sujeitos no julgamento das palavras derivadas, reafirmaram-se os resultados obtidos nos 

dois primeiros experimentos para as variáveis tempo de resposta e índice de erros. Neste caso, 

cabe reiterar que os sufixos de alta frequência de tipo produziram uma interferência maior em 

contexto de pseudopalavras, afetando o desempenho de decisão lexical de não palavras se 

comparados aos sufixos de baixa frequência de tipo. Assim, os sufixos de alta frequência de 

tipo tiveram um processamento mais lento e, consequentemente, geraram também mais erros 

do que os sufixos de baixa frequência de tipo75. 

No que tange ao tipo de atitude dos sujeitos, constatou-se uma associação entre a 

frequência de tipo dos sufixos e a atitude dos sujeitos que, ao contrário dos dois primeiros 

experimentos, em que tal associação apresentou uma moderada intensidade, no terceiro 

experimento, pudemos comprovar uma interação de forte intensidade entre as variáveis, vindo 

a reforçar que a frequência de tipo dos sufixos exerceu um efeito brutal sobre a atitude dos 

sujeitos no julgamento das palavras derivadas, o que diretamente veio a afetar principalmente 

as palavras complexas com alta frequência relativa (FR > 1).  

Diante das constatações supracitadas, a questão que se coloca então é: as palavras 

complexas por derivação sufixal são processadas e representadas a partir de suas subpartes 

(base + sufixo) na mente dos falantes, seguindo assim a rota decomposicional sobretudo pelo 

forte efeito da frequência de tipo?  

Em linhas gerais, vimos que as amostras tendem a espelhar o comportamento da 

população, apresentando: (a) tempos de resposta e índice de erros distintos em função da 

frequência relativa das palavras derivadas; (b) e diferença entre os tempos de resposta e índice 

de erros em razão da frequência de tipo dos sufixos. Portanto, se há tempos de resposta distintos 

em razão das frequências relativa e de tipo, logo, as palavras derivadas por sufixação não são 

processadas de modo semelhante. Além disso, notou-se também que a frequência de tipo dos 

sufixos exerce uma forte influência sobre a atitude dos sujeitos no julgamento das palavras 

complexas, interferindo sobre a frequência relativa das palavras e, mais especificamente, 

afetando as palavras derivadas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1). Constata-se que 

a decomposicionalidade das palavras complexas está causalmente interligada à frequência de 

                                                           
75 Vide a probabilidade esperada para o terceiro experimento na página 147. 
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tipo dos sufixos e, consequentemente, quanto mais frequente for o sufixo, mais propenso a ser 

segmentado na percepção da fala ele será.  

Hay (2003) apresenta resultados de um estudo experimental que fornece evidência do 

efeito da frequência relativa, conforme já apresentado no capítulo 3. Neste caso, os participantes 

foram convidados a avaliar a complexidade de várias palavras derivadas no Inglês. Este estudo 

combinou palavras derivadas com afixos idênticos que diferiram apenas em razão da frequência 

de palavra derivada ser maior ou menor que frequência de sua base. A autora descobriu que as 

palavras complexas, cuja frequência da base era maior que a frequência da forma derivada (FR 

< 1), foram classificadas como mais complexas do que seu par correspondente, formado pela 

combinação de palavras derivadas em que a relação de frequência entre base e derivado segue 

a direção oposta, ou seja, formas derivadas em que a frequência de base era menor que a 

frequência da forma derivada (FR > 1). A autora argumenta que a decomposicionalidade e a 

preservação da palavra inteira são duas estratégias possíveis na percepção da fala. Hay (2003) 

propõe que se faça uma distinção entre as formas derivadas mais frequentes que suas bases e 

aquelas menos frequentes que suas bases. As palavras derivadas mais frequentes que suas bases 

(FR >1) são mais propensas a serem processadas e representadas inteiras no léxico mental, 

independente da frequência de ocorrência da forma derivada. Assim, os itens derivados de baixa 

frequência de ocorrência podem seguir a rota de acesso direto se a base for menos frequente 

que a forma derivada (FR >1) como, por exemplo, scruffy (freq. 42 e freq. da base 7), swiftly 

(freq. 268 e freq. da base 221), hapless (freq. 22 e freq. da base 13), entre outras palavras 

derivadas, aferidas pela autora. Em contrapartida, os itens derivados de alta frequência de 

ocorrência tendem a seguir a via decomposicional se a base for mais frequente que a palavra 

derivada (FR < 1) como, por exemplo, eternally (freq. 58 e freq. da base 355), topless (freq. 27 

e freq. da base 3089), adoration (freq. 49 e freq. da base 218), entre outras palavras sufixadas, 

apresentadas por Hay (2003). Portanto, a razão entre a frequência da base e da palavra derivada 

realiza a distinção entre as palavras complexas que são altamente propensas a serem 

segmentadas e aquelas não o são. Assim, a probabilidade de ser segmentada ou não é uma 

propriedade escalar, um continuum, podendo ocorrer em diferentes graus. Nesta perspectiva, 

cada construção morfológica ocupa um espaço, um lugar, ao longo de uma escala de 

complexidade de processamento e armazenamento.   

Hay (2003) destaca dois importantes corolários76 da hipótese da frequência relativa: (a) 

primeiro, o fato de uma palavra ser segmentada ou representada inteira é uma propriedade que 

                                                           
76 Verdade que decorre de outra, que é sua consequência necessária ou continuação natural (Houaiss, 2009).  
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varia de palavra para palavra, dependendo da distribuição das palavras e suas partes (ou seja, 

base e derivado); (b) e, segundo, o nível de base (baseline rate) de segmentação de um afixo 

também varia de afixo para afixo de acordo com a proporção de formas que contêm esse afixo 

e que são segmentadas. Assim, os afixos que estão presentes em muitas palavras derivadas que 

sofrem segmentação tendem a favorecer ainda mais o nível de base de segmentação enquanto 

aqueles que aparecem na maioria das palavras que são representadas inteiras tendem a manter 

esta preferência, sendo representados em sua forma plena.  

Tomando por base as discussões levantadas nesta seção, vimos que Hay (2003) 

apresenta resultados que mostram a existência de uma variabilidade generalizada na 

analisabilidade das palavras complexas, que varia de palavra para palavra e de afixo para afixo 

em virtude da razão entre a frequência da base e da palavra derivada, sendo este, portanto, o 

ponto inicial do escalonamento de favorabilidade itemizada77 para a intensidade de julgamentos 

de segmentabilidade, distribuída em razão da frequência relativa, que nos permite posicionar 

os sufixos, selecionados neste estudo, do seguinte modo: 

Figura 09 - Gradação da distribuição 1 

Figura 09 – Gradação da distribuição da atitude média dos sujeitos no julgamento de 

favorabilidade itemizada em função da frequência relativa no experimento 1 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
77 Cf. tabela 07. 
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Na figura 09, a atitude média de favorabilidade por item e sufixo no julgamento de 

palavras derivadas com frequência relativa menor que 1 (FR < 1) segue a seguinte distribuição 

gradativa: 5 atitudes computadas para o sufixo -ista; 4 julgamentos aferidos para os morfemas 

derivacionais -dor, -mento, -(i)dade e -ância; 3 avaliações estimadas para os sufixos -eiro, -oso, 

-ência, -ato e -tico; e, 2 atitudes computadas para os morfemas derivacionais -ete e -ela. Em 

contrapartida, para os itens derivados com frequência maior que 1 (FR > 1), a atitude média de 

favorabilidade foi distribuída gradativamente da seguinte maneira: 5 julgamentos computados 

para o sufixo -ista; 4 avaliações aferidas para os morfemas derivacionais -dor, -mento, -(i)dade, 

-ância e -tico; 3 atitudes estimadas para os sufixos -eiro, -oso, -ete, -ência e -ato; e, 2 

julgamentos computados para o morfema derivacional -ela.  

Diante da gradação de segmentabilidade, nota-se que nem todos os itens derivados 

foram, de fato, considerados decomponíveis no julgamento dos sujeitos. Neste caso, para os 

itens derivados com frequência relativa menor que 1 (FR < 1), contexto que se esperava a 

segmentação de palavras, observa-se que cada item derivado com os sufixos -ete e -ela segue a 

direção contrária, ou seja, eles foram considerados como palavras plenas, não segmentáveis, no 

julgamento dos sujeitos, já que a baixa média de atitudes favoráveis revela que sua contraparte, 

a média de julgamentos não favoráveis, é proporcionalmente maior. Em contrapartida, para as 

palavras derivadas com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), ambiente que se esperava a 

preservação da palavra inteira, nota-se que somente os itens derivados com o sufixo -ela foram 

analisados como tal.      

Hay (2003) discute a relação entre transparência e decomposicionalidade dentro da 

hipótese da frequência relativa. A autora observa que as formas que são menos segmentáveis, 

ou seja, as formas cuja frequência da palavra derivada é maior que a frequência de sua base (FR 

> 1), devem ser representadas inteiras e, portanto, são capazes de apresentar irregularidades 

semânticas. A autora constatou que as palavras derivadas mais frequentes que suas bases (FR 

> 1) são mais suscetíveis à deriva semântica, ou seja, estão sujeitas à polissemia, fazendo com 

que a relação de significado entre base e derivado torne-se cada vez menos transparente, já que 

acumulam vários sentidos (p.ex. a palavra derivada insincere (insincero) que adquire vários 

significados que não são diretamente associados a sua base  sincere (sincero) em inglês). Assim, 

os afixos que são altamente segmentáveis estão associados às palavras que tendem a ser menos 

polissêmicas. Portanto, nota-se que a decomposicionalidade está estreitamente relacionada à 

transparência semântica, sendo este o ponto de partida do escalonamento semântico de 
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favorabilidade itemizada78 que aferiu a intensidade dos julgamentos de semanticidade entre 

base e derivado, distribuída em razão da frequência relativa das palavras complexas, como se 

vê na figura 10. 

Figura 10 - Gradação da distribuição 2 1 

Figura 10 – Gradação da distribuição da atitude média dos sujeitos no julgamento 

favorabilidade itemizada em função da frequência relativa no experimento 2 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 10, a atitude média de favorabilidade por item e sufixo no julgamento 

semântico de  palavras derivadas com frequência relativa menor que 1 (FR < 1) segue a seguinte 

distribuição escalar: 5 atitudes computadas para os sufixos –(i)dade e -ência; 4 julgamentos 

aferidos para os morfemas derivacionais -oso, -ista, -ância, -ato e -tico; 3 avaliações estimadas 

para os sufixos -dor, -mento e -ela; 2 atitudes computadas para o morfema derivacional -eiro; 

e, 1 julgamento aferido para o sufixo -ete. Em contrapartida, para os itens derivados com 

frequência maior que 1 (FR > 1), a atitude média de favorabilidade foi distribuída 
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gradativamente do seguinte modo: 5 julgamentos computados para os sufixos -oso e -ência; 4 

avaliações aferidas para os morfemas derivacionais -ância e -ato; 3 atitudes estimadas para os 

sufixos -dor, -mento, -ista, -(i)dade e -tico; 2 julgamentos computados para os morfemas 

derivacionais -eiro e -ete; e, 1 atitude aferida para o sufixo -ela. 

Na figura 10, observa-se ainda que, no julgamento de semanticidade, os sujeitos 

consideraram que nem todas as palavras derivadas estabelecem uma relação semântica 

transparente com sua respectiva base. Neste caso, para os itens derivados com frequência 

relativa menor que 1 (FR < 1), contexto favorável à segmentação, nota-se que cada item 

derivado com os sufixos -eiro e -ete segue a direção oposta, ou seja, houve uma relação 

semântica de opacidade entre base e derivado na avaliação dos sujeitos, já que a baixa média 

de atitudes favoráveis revela que sua contraparte, a média de julgamentos não favoráveis, é 

proporcionalmente maior, sendo mais expressiva a opacidade em cada item derivado com o 

sufixo -ete. Em contrapartida, para as palavras derivadas com frequência relativa maior que 1 

(FR > 1), ambiente que favorece à preservação da palavra inteira, nota-se que somente os itens 

derivados com os sufixos -eiro, -ete e -ela foram analisados como formas derivadas mais opacas 

em relação à suas respectivas bases, atingindo maior opacidade para cada item derivado com o 

sufixo -ela. 

Em relação à hipótese da frequência relativa, vimos que a analisabilidade das palavras 

derivadas depende da complexa interação entre a frequência das palavras e de suas partes. 

Embora os modelos mistos prevejam que o processamento lexical segue duas vias, 

decomposicionalidade e armazenamento integral da palavra, os fatores que predizem cada 

modo de computação são numerosos e complexos, sendo a frequência e a relação semântica os 

fatores investigados nesta tese.  Hay (2003) argumenta que a relação semântica entre base e 

derivado é um fator importante para determinar como uma palavra morfologicamente complexa 

é representada no nível lexical. Para a autora, as palavras derivadas semanticamente 

transparentes tendem a sofrer decomposição, pois o significado composicional de suas partes 

está mais disponível sincronicamente. Em contrapartida, nos itens derivados mais opacos, o 

significado entre base e derivado não é mais reconstruído tão claramente na sincronia ainda que 

diacronicamente tal relação semântica seja preservada. Neste caso, a relação semântica entre 

base e derivado afeta diretamente a decomposicionalidade das palavras complexas. Assim, ao 

unificarmos os fatores que fornecem evidência para a hipótese da frequência relativa, entende-

se que a gradação de semanticidade deve preceder a escala de segmentabilidade, já que o 

relacionamento semântico entre os pares é requisito necessário, mas não é necessariamente 

suficiente por si só para que ocorra a segmentação das palavras. Logo, relacionando a 
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granularidade de favorabilidade de semanticidade e de segmentabilidade para os  sufixos 

distribuídos em razão da frequência da palavra derivada ser maior ou menor que frequência de 

sua base, fatores que fornecem evidência para a hipótese da frequência relativa, temos um 

continuum que parte do polo de máxima transparência semântica e, portanto, lócus de altíssima 

probabilidade de decomposição, a outro de máxima opacidade, ambiente de elevadíssima 

probabilidade de preservação integral da palavra, como se observa na figura 11.   

Figura 11 - Unificação da distribuição 1 

Figura 11 – Unificação da distribuição da granularidade de favorabilidade de semanticidade e 

de segmentabilidade para os sufixos distribuídos em razão da frequência da palavra derivada 

ser maior ou menor que frequência de sua base 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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a ser analisadas como formas altamente transparentes e derivacionais, sendo, portanto, 

- 
O

SO
; -

 A
TO

; 
   

   
- 

TI
C

O
 

 

+ DECOMPOSICIONAL 

-  DECOMPOSICIONAL 

- (I)DADE 



162 
 

 

segmentadas na percepção do falante e, neste caso, a base é representada como uma unidade 

independente de sua subparte. Esta probabilidade de analisabilidade de transparência semântica 

e de derivacionalidade decai gradualmente ao longo do continuum, pois, quanto maior o 

distanciamento do marco inicial de máxima decomposicionalidade, menor será a gradação de 

transparência semântica e, consequentemente, menores serão as chances de 

decomposicionalidade das palavras complexas, já que, cada vez mais, nos aproximamos dos 

itens derivados com frequência relativa maior que 1 (FR > 1), marcado pelo polo inicial de 

máxima opacidade semântica e mínima ou nenhuma derivacionalidade morfológica, estando as 

palavras derivadas representadas na sua forma plena, como um todo, seguindo a via holística. 

Em síntese, constatou-se que o fato de a frequência de ocorrência da base ser maior ou 

menor que a frequência de ocorrência da palavra derivada afeta a velocidade de processamento 

das palavras complexas por derivação sufixal no PB, estando em conformidade parcialmente 

com os resultados de Burani e Thornton (2003), já que, em verdade, é o produto da razão entre 

as frequências de ocorrência de base e derivado que determina a velocidade de processamento 

das palavras derivadas. Neste sentido, pudemos comprovar que os tempos de resposta foram 

menores ou mais curtos para as palavras complexas com alta frequência relativa (FR > 1), 

evidenciando um processamento mais veloz se comparadas aos itens derivados de baixa 

frequência relativa (FR < 1), sendo tal distinção atribuída pelo fato de as palavras complexas 

frequentes serem acessadas mais rapidamente pela rota de acesso direto do que pela via 

decomposicional. Neste caso, o acesso direto à representação plena da palavra é mais rápido 

que o acesso decomposicional, sendo compatível com os achados reportados na literatura 

(Burani e Laudanna, 1992; Chialant e Caramazza, 1995; Laudanna e Burani, 1995). Constatou-

se também que, quando a base é compartilhada por várias palavras derivadas e é 

semanticamente transparente, casos em que a forma derivada é menos frequente que sua base 

(FR < 1), a palavra complexa é representada inteira e suas partes são analisáveis pelos falantes. 

Neste caso, o falante percebe, ainda que intuitivamente, que há um padrão com partes distintas 

que instanciam esquemas com outras construções morfológicas que partilham uma base ou 

sufixo semelhante. Em contrapartida, quando a base é partilhada com poucas palavras derivadas 

e é opaca semanticamente, acomodando os casos em que a forma derivada é mais frequente que 

sua base (FR > 1), a palavra complexa é interpretada ou analisada diretamente como um todo, 

não participando de um esquema ou não contribuindo para um esquema, seja ele orientado para 

a fonte ou para o produto.  Observou-se ainda que quanto maior for a transparência semântica 

da base e menor for a frequência relativa da palavra que a contém (FR < 1), maiores serão 

também as chances de a palavra complexa ser segmentada em subpartes enquanto que a 
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probabilidade de se decompor uma palavra opaca é mínima ainda que a palavra derivada seja 

menos frequente que a base (FR < 1).  

Em relação à frequência de tipo, verificou-se que ela afeta o conhecimento linguístico 

dos itens lexicais armazenados na mente dos falantes. Neste caso, observou-se que a alta 

frequência de tipo dos sufixos tornou mais acessível às bases, fazendo com que os sujeitos 

pudessem estabelecer conexões fonológicas e semânticas com outras formas derivadas que 

partilham estes mesmos sufixos, segmentando as palavras derivadas em subpartes. Constatou-

se também que as formas derivadas com sufixos de alta frequência de tipo produziram menor 

tempo de resposta e taxa de erros do que as palavras derivadas com sufixos de baixa frequência 

de tipo, estando em consonância com o trabalho de Burani e Caramazza (1987). 

Sustentamos que os resultados obtidos com base nos quatro experimentos rodados nesta 

pesquisa estão alinhados com os modelos holísticos, que preveem que a morfologia emerge 

quando os itens lexicais ou suas subpartes se sobrepõem em termos de propriedades 

ortográficas, fonológicas e semânticas em uma rede de conexões. Dado que a estrutura interna 

da palavra é representada por conexões lexicais, a decomposição pré-lexical obrigatória 

(segmentação das palavras em morfemas) é desnecessária. Em vez disso, dada a granularidade 

da estrutura morfológica das palavras complexas, quando a base é menos frequente que o 

derivado, as palavras derivadas por sufixação são interpretadas ou analisadas na sua forma plena 

(palavra inteira). Em contrapartida, nos casos em que a base é mais frequente que o item 

derivado, as palavras complexas são representadas inteiras e suas partes são analisáveis e 

participam de esquemas com outros itens que compartilham a mesma base ou o mesmo sufixo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese examinou os fatores que atuam na representação e no processamento de 

palavras etimologicamente complexas, identificando o grau de analisabilidade sincrônica de 

seus constituintes morfêmicos. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, apresentamos os aspectos morfológicos e semânticos 

envolvidos no processamento e no armazenamento das palavras complexas. No segundo 

capítulo, temos a revisão da literatura que trouxe uma introdução sobre a morfologia lexical, 

um panorama sobre os processos dominantes de formação de palavras no PB, os modelos 

formais de léxico e gramática, e alguns estudos linguísticos formalistas no português do Brasil. 

No terceiro capítulo, foram apresentados os pressupostos teóricos nos quais se fundamentam as 

questões relacionadas com a representação e o processamento das palavras morfologicamente 

complexas no léxico mental. Neste capítulo, foi possível compreender alguns modelos de 

acesso e de representação de palavras complexas bem como os efeitos de frequência que atuam 

nas diversas hipóteses de representação de itens etimologicamente derivados na mente do 

falante. O quarto capítulo tratou dos aspectos metodológicos, apresentando as informações 

sobre o tipo de pesquisa, a composição dos corpora, a seleção de informantes, a coleta de dados 

e os experimentos empregados neste trabalho. Finalmente, no quinto capítulo, foram descritos 

os resultados dos quatro experimentos psicolinguísticos de julgamento imediato e foi discutida 

a questão da representação e do processamento das palavras etimologicamente derivadas, 

identificando o grau de analisabilidade sincrônica das suas subpartes originais.  

Nesta pesquisa, foi aferida a frequência de tipo dos sufixos, listados na gramática do 

português contemporâneo, sendo selecionados os seguintes morfemas derivacionais: (a) –dor, 

-eiro, -oso, -mento, -ista e –idade, de alta frequência de tipo; (b) e, –ete, -ância, -ência, -ato, -

ela e –tico, de baixa frequência de tipo. A partir desse levantamento, foram compostas as listas 

de palavras complexas para os testes experimentais, que levaram em conta a razão da frequência 

relativa entre base e derivado. Assim, foram propostos quatro experimentos: (1) um teste de 

relacionamento morfológico; (2) um teste de relacionamento semântico entre base e palavra 

derivada; (3) um teste para medir o efeito da frequência de tipo dos sufixos derivacionais; e, (4) 

um teste de decisão lexical. O primeiro e o quarto experimentos eram semelhantes, sendo o 

quarto teste experimental utilizado apenas como fonte de comparação com os resultados de 

estudos que aplicaram testes de decisão lexical na avaliação do efeito das frequências de 

ocorrência e de tipo. Sendo assim, tínhamos dois testes experimentais equivalentes, cuja 
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diferença restringia- se somente ao tipo de tarefa solicitada ao sujeito. Neste caso, no primeiro 

teste, os sujeitos tinham que avaliar se os estímulos que lhes foram apresentados eram 

considerados ou não palavras morfologicamente complexas enquanto, no quarto teste, os 

avaliadores decidiam se o estímulo era ou não uma palavra do português. Com esses 

experimentos, foi possível verificar se os falantes avaliavam os estímulos como palavras 

etimologicamente complexas e se a frequência relativa entre base e derivado e a frequência de 

tipo dos sufixos tinham relação com o processamento dos estímulos. O segundo experimento 

permitiu-nos avaliar o papel da relação semântica entre base e derivado. Neste experimento, era 

solicitado ao sujeito que avaliasse a relação de significado entre cada par de palavras. E, 

finalmente, o terceiro experimento com pseudopalavras possibilitou-nos medir o efeito da 

frequência de tipo dos sufixos selecionados neste estudo, sendo aplicado uma tarefa clássica de 

decisão lexical, ou seja, era solicitado aos sujeitos que avaliassem se os estímulos eram ou não 

palavras do português. 

As variáveis independentes do primeiro, do segundo e do quarto teste experimental 

foram a frequência relativa e a frequência de tipo enquanto o tempo de resposta e o tipo de 

atitude dos sujeitos foram consideradas como variáveis dependentes. No terceiro experimento, 

as variáveis foram as mesmas já utilizadas nos demais experimentos, com exceção da 

frequência relativa. Em outras palavras, a frequência de tipo foi a variável independente e o 

tempo de resposta e o tipo de atitude foram assumidas como variáveis dependentes. 

 Nos Modelos Baseados no Uso, os efeitos de frequências de ocorrência e de tipo afetam 

o conhecimento linguístico dos itens lexicais armazenados na mente dos falantes. Deste modo, 

esperava-se que o armazenamento de palavras complexas por sufixação no PB também fosse 

afetado pelos efeitos de frequência. Neste caso, foi possível comprovar que a alta frequência de 

tipo dos sufixos fez com que as bases estivessem mais acessíveis, fazendo com que os sujeitos 

pudessem estabelecer conexões fonológicas e semânticas com outras formas derivadas que 

partilham estes mesmos sufixos, segmentando assim as palavras derivadas em subpartes. 

No Modelo de Redes, Bybee (2007) menciona que “a frequência de tipo é a maior 

determinante de produtividade” enquanto “a frequência de ocorrência da forma derivada da 

palavra é significante por si só e representa a força lexical, e não o mapeamento entre a base e 

o derivado” (p.173). A autora estabelece a existência de uma relação entre frequência de 

ocorrência e a força das conexões estabelecidas entre a forma derivada e sua base. Bybee (1995, 

2001, 2007, 2008, 2010) ainda considera que as palavras, sejam elas simples ou complexas, são 

armazenadas inteiras em uma rede de conexões interligadas por itens lexicais que compartilham 

semelhanças fonológica e semântica. 
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A hipótese da frequência relativa, proposta por Hay (2001, 2003), prevê que uma palavra 

complexa para ser decomposta ou recuperada integralmente da memória depende da razão entre 

a frequência da base e da palavra derivada. Quando a razão entre base e derivado é baixa (< 1), 

a palavra é susceptível de ser segmentada e recuperada a partir de seus constituintes morfêmicos 

e, deste modo, a frequência da base tende a ser uma boa preditora dos tempos de processamento. 

Neste caso, quando a frequência relativa é menor que 1 (FR < 1), as bases são mais frequentes 

que os itens derivados que as compõem e tendem a ser semanticamente mais transparentes. 

Assim, esperava-se que as palavras etimologicamente complexas, cuja frequência relativa é 

menor que 1 (FR < 1), fossem processadas via decomposição, rota de acesso favorecida pela 

alta frequência relativa da base e por haver uma tendência maior de transparência semântica. 

Caso contrário, se a razão entre base e palavra derivada for alta (> 1), há uma possibilidade de 

a palavra complexa ser armazenada e recuperada inteira no léxico mental, evidenciando que, 

neste caso, a frequência da forma plena é provavelmente preditiva da variação dos tempos de 

processamento. Portanto, a hipótese esperada era que as palavras etimologicamente complexas, 

cuja frequência relativa é maior que 1 (FR > 1), fossem consideradas e representadas 

sincronicamente como itens lexicais indecomponíveis em virtude da baixa frequência relativa 

da base e de uma tendência de maior opacidade semântica. Criticamente, Hay (2003) argumenta 

que, embora muitos pesquisadores tenham enfatizado a importância da frequência absoluta da 

palavra, quando examinada em detalhes, o que seus modelos realmente preveem é que a 

decomposicionalidade das palavras depende da razão entre base e derivado (Hay, 2003, p.60). 

Em relação ao Modelo de Redes e à hipótese da frequência relativa, observou-se que a 

frequência de tipo, a frequência relativa e a relação semântica entre base e derivado afetaram a 

velocidade de processamento e o modo como as palavras derivadas por sufixação estão 

representadas na mente dos falantes. Foi possível identificarmos que a alta frequência relativa 

entre base e derivado conduziu a uma velocidade de processamento menor ou mais curta, mas 

que, em contrapartida, apresentou uma alta incidência de erros em virtude da forte influência 

da frequência de tipo dos sufixos se comparados aos itens de baixa frequência relativa. Além 

disso, verificamos que a alta frequência de tipo dos sufixos acelerou a velocidade de 

processamento e reduziu o índice de erros se comparados aos itens derivados de baixa 

frequência de tipo. Constatamos também que a frequência de tipo dos sufixos está relacionada 

à atitude dos sujeitos, interferindo sobre a frequência relativa das palavras derivadas e 

exercendo um papel decisivo na analisabilidade das palavras complexas por derivação sufixal. 

Por fim, notamos ainda uma granularidade da estrutura morfológica das palavras complexas 

por sufixação, representada pelo polo de máxima transparência semântica (lócus de altíssima 
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probabilidade de decomposição), abrigando os casos em que a forma derivada é menos 

frequente que sua base (FR < 1), de modo que as palavras derivadas são representadas inteiras 

e suas partes são analisáveis pelos falantes, que estabelecem relações com outras palavras 

semelhantes, sejam por partilhar a mesma base ou por apresentar idêntico sufixo. Em 

contrapartida, no lado oposto, o polo de máxima opacidade (ambiente de elevadíssima 

probabilidade de preservação integral da palavra) abriga os casos em que a forma derivada é 

mais frequente que sua base (FR > 1) e, neste polo, as palavras derivadas por sufixação são 

interpretadas ou analisadas inteiras sem recorrer a uma construção mais geral, sendo 

dificilmente segmentadas em subpartes. 

Vários estudos mostram que os efeitos da frequência da base ou raiz e da palavra inteira 

desempenham um papel importante no processamento morfológico. As palavras complexas de 

alta frequência estão mais propensas a serem recuperadas inteiras no léxico mental enquanto as 

palavras de baixa frequência apresentam uma tendência maior para serem decompostas. Por 

exemplo, Burani e Caramazza (1987) encontraram evidências de efeitos de frequência de 

ocorrência e de tipo no italiano. Em relação à frequência de tipo, os autores constataram que as 

palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de alta frequência de tipo produziram menor 

tempo de resposta e taxa de erros do que as palavras derivadas de raízes verbais com sufixos de 

baixa frequência de tipo. Deste modo, esperava-se encontrar efeito semelhante para as palavras 

derivadas com sufixos de alta frequência de tipo na língua portuguesa.  

Em relação à frequência de tipo, este estudo mostrou que as formas derivadas com 

sufixos de alta frequência de tipo apresentaram menor tempo de resposta e índice de erros do 

que as palavras derivadas com sufixos de baixa frequência de tipo, confirmando os achados de 

Burani e Caramazza (1987). 

Em estudo mais recente, Burani e Thornton (2003) constataram que as palavras 

derivadas de raízes frequentes foram ativadas mais velozmente e com uma taxa de erros menor 

do que as formas derivadas de raízes infrequentes na língua italiana. As autoras concluíram que 

a frequência de ocorrência da raiz determina a velocidade de processamento no reconhecimento 

de visual de palavras complexas. Assim, esperava-se que a frequência da base afetasse a 

velocidade de processamento das palavras complexas no PB. Neste caso, pudemos constatar 

que o fato de a frequência de ocorrência da base ser maior ou menor que a frequência de 

ocorrência da palavra derivada afeta a velocidade de processamento das palavras complexas 

por derivação sufixal no PB, estando parcialmente alinhada com os resultados de Burani e 

Thornton (2003), uma vez que, em nossa análise, foi comprovado que o que determina a 

velocidade de processamento das palavras derivadas é o produto da razão entre as frequências 
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de ocorrência da base e da palavra derivada, ou seja, a frequência relativa entre base e derivado 

e não exatamente a frequência de ocorrência por si só.  Neste sentido, foi possível comprovar 

que os tempos de resposta foram menores ou mais curtos para as palavras complexas com alta 

frequência relativa (FR > 1), sendo obtido um processamento mais rápido se comparadas aos 

itens derivados de baixa frequência relativa (FR < 1), evidenciando o fato de as palavras 

complexas frequentes serem acessadas mais velozmente pela rota de acesso direto do que pela 

via decomposicional, estando em consonância com os achados reportados na literatura (Burani 

e Laudanna, 1992; Chialant e Caramazza, 1995; Laudanna e Burani, 1995). 

Tomando por base os quatro experimentos rodados nesta pesquisa, sustentamos que os 

resultados obtidos coadunam-se com os modelos que admitem a representação integral das 

palavras, sejam elas simples ou complexas, sendo compatíveis com uma organização lexical 

em redes. 
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APÊNDICE A – Lista com as palavras experimentais dos conjuntos A (Palavras derivadas de 

sufixos com alta e baixa frequência de tipo que apresentam baixa frequência relativa) e B (Itens 

derivados de sufixos com alta e baixa frequência de tipo que apresentam alta frequência 

relativa) para os experimentos 1 e 4. 

 

Conjunto A (Baixa frequência relativa) Conjunto B (Alta frequência relativa) 

Ledor Vereador 

Sintetizador Catalisador 

Seguradora Radiador 

Bombeiro Garimpeiro 

Isqueiro Companheiro 

Cangaceiro Travesseiro 

Brioso Valioso 

Confioso Teimoso 

Ditoso Minucioso 

Solapamento Apartamento 

Andamento Orçamento 

Valimento Surgimento 

Passista Metodista 

Frentista Dentista 

Publicidade Tipicidade 

Honestidade Intensidade 

Estilete Galhardete 

Tamborete Rabanete 

Macete Ramalhete 

Discordância Alternância 

Implicância Importância 

Estância Relutância 

Ardência Regência 

Ocorrência Pendência 

Dependência Insistência 

Anonimato Silicato 

Orfanato Campeonato 

Carbonato Sindicato 

Viela Favela 

Pardela Caravela 

Simpático Automático 

Mitótico Soviético 
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APÊNDICE B – Lista com os pares de palavras experimentais dos conjuntos A (Palavras 

derivadas de sufixos com alta e baixa frequência de tipo que apresentam baixa frequência 

relativa) e B (Itens derivados de sufixos com alta e baixa frequência de tipo que apresentam alta 

frequência relativa) para o experimento 2. 

 

Conjunto A (Baixa frequência relativa) Conjunto B (Alta frequência relativa) 

Ledor - Ler Vereador - Verear 

Velador - Velar Catalisador - Catalisar 

Seguradora - Segurar Radiador - Radiar 

Bombeiro - Bomba Garimpeiro - Grimpa 

Isqueiro - Isca Companheiro - Companha 

Cangaceiro - Cangaço Roteiro - Rota 

Brioso - Brio Valioso - Valia 

Confioso - Confiar Teimoso - Teima 

Ditoso - Dita Minucioso - Minúcia 

Solapamento - Solapar Apartamento - Apartar 

Andamento - Andar Orçamento - Orçar 

Valimento - Valer Surgimento - Surgir 

Passista - Passo Metodista - Método 

Frentista - Frente Dentista - Dente 

Publicidade - Público Tipicidade - Típico 

Honestidade - Honesto Intensidade - Intenso 

Estilete - Estilo Galhardete - Galhardo 

Porrete - Porra Rabanete - Rábano 

Macete - Maço Ramalhete - Ramalho 

Concordância - Concordar Alternância - Alternar 

Implicância - Implicar Importância - Importar 

Estância - Estar Relutância - Relutar 

Ardência - Arder Ascendência - Ascender 

Ocorrência - Ocorrer Pendência - Pender 

Dependência - Depender Insistência - Insistir 

Bromato - Bromo Silicato - Sílica 

Orfanato - Orfão Campeonato - Campeão 

Carbonato - Carbono Sindicato - Síndico 

Viela - Via Favela - Fava 

Pardela - Pardo Caravela - Cáravo 

Simpático - Simpatia Automático - Autômato 

Protético - Prótese Soviético - Soviete 

 

  



178 
 

 

APÊNDICE C – Lista de pseudopalavras formadas por sufixos reais de alta e baixa frequência 

de tipo para o experimento 3. 

 

Vacidador Firtezete 

Espreador Hupildete 

Clateador Lancernete 

Ergadicador Viotinete 

Misoradeiro Trinutância 

Recendeiro Esragância 

Rentolheiro Maruseância 

Sadilheiro Seleância 

Farinoso Abiandência 

Adiboso Artuinência 

Suratoso Molorrência 

Catrascoso Pitarrência 

Boreamento Geveralato 

Ancariamento Ofidinato 

Marrelamento Xedifato 

Imbetramento Parronato 

Isaporista Alxacela 

Cabulista Vertizela 

Armerialista Carpuchela 

Camochista Mavogrela 

Senualidade Doufrinático 

Junicialidade Crudialático 

Prisordialidade Befulático 

Corroralidade Morbomático 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento para aplicação dos testes experimentais do grupo de 

estudo controle 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 Autorizo a utilização da entrevista concedida por mim, para fins de pesquisa, à Maria 

Fernanda Moreira Barbosa, estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Estou ciente de que as informações prestadas por mim serão confidenciais e serão utilizadas 

exclusivamente para fins de pesquisa; estou ciente também de que esta pesquisa relaciona-se 

ao estudo da morfologia derivacional do Português Brasileiro e está sendo realizada na cidade 

do Rio de Janeiro. 

Estou ciente ainda da possibilidade de recusar-me a participar da pesquisa e de retirar meu 

consentimento a qualquer hora sem nenhuma espécie de penalidade. 

 

 

 

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________________________________  
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APÊNDICE E – Caracterização das variáveis experimentais utilizadas nos experimentos 1, 2 e 

4. 

 

 

 

Lista 1: variáveis e suas características para os experimentos 1, 2 e 4. 

 

Variáveis Valores / níveis ou categorias 

Frequência Relativa 
< 1 

> 1 

Frequência de Tipo 
Sufixos de alta frequência 

Sufixos de baixa frequência 

Tempo de Resposta Tempo Médio 

Tipo de Atitude 

De Jeito Nenhum Grupo 

Desfavorável Pouco Provável 

Muito Provável 
Grupo Favorável 

Totalmente Sim 
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APÊNDICE F – Lista de palavras distratoras utilizadas nos experimentos 1 e 4. 

 

 

  

1 Abacate 33 Abdômen

2 Abóbora 34 Abelha

3 Amendoim 35 Abismo

4 Aquário 36 Babaçu

5 Azulejo 37 Baço

6 Bicicleta 38 Cabana

7 Bola 39 Cabeça

8 Cadeira 40 Caboclo

9 Chinelo 41 Dama

10 Coruja 42 Dardo

11 Dança 43 Eclipse

12 Debate 44 Fábrica

13 Elefante 45 Face

14 Farmácia 46 Fácil

15 Formiga 47 Gafe

16 Galho 48 Gaita

17 Hipopótamo 49 Jabuti

18 Lacaio 50 Jabuticaba

19 Laço 51 Ladrilho

20 Luz 52 Lagarto

21 Macarrão 53 Lagoa

22 Machado 54 Lágrima

23 Mão 55 Matriz

24 Marcha 56 Mecânico

25 Nabo 57 Medula

26 Pacato 58 Metrópole

27 Pão 59 Modesto

28 Planta 60 Mola

29 Sal 61 Noviço

30 Sapato 62 Nuvem

31 Tinta 63 Vacina

32 Vassoura 64 Vidro

N DISTRATORES
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APÊNDICE G – Lista de pares de palavras distratoras utilizadas no experimento 2. 

 

 

  

1 Paçoca - Paço 33 Palha - Peça

2 Pacto - Pá 34 Pálido - Paca

3 Pacote - Pato 35 Panfleto - Planta

4 Painço - Pai 36 Pinça - Pinga

5 Paiol - Pato 37 Rebote - Rebarba

6 Rádio - Raça 38 Redondo - Rede

7 Sabiá - São 39 Relógio - Realce

8 Sabre - Sapo 40 Santa - Sanfona

9 Sabugo - Sabão 41 Tapete - Tapera

10 Tabaco - Tabela 42 Tartaruga - Tartana

11 Taça - Tapa 43 Tenro - Ternura

12 Tacho - Saca 44 Areia - Arejado

13 Vaso - Vaca 45 Visgo - Visão

14 Abadá - Abadia 46 Tartago - Tartufo

15 Babaréu - Babá 47 Arisco - Arista

16 Cabra - Caju 48 Visceral - Viscose

17 Cabana - Capuz 49 Abacá - Abaetê

18 Dardo - Dano 50 Damasco - Dama

19 Fabril - Faro 51 Fabular - Faca

20 Gabarra - Gabão 52 Gaivota - Galho

21 Jaborandi - Jabá 53 Jacarandá - Jaú

22 Labirinto - Lã 54 Labrador - Louça

23 Lancha - Laca 55 Lacônico - Laço

24 Legal - Lei 56 Leilão - Leigo

25 Macabro - Maca 57 Macaco - Maçã

26 Mecânico - Meca 58 Medalha - Mecha

27 Natação - Nada 59 Naftalina - Nagã

28 Opção - Opala 60 Operário - Ópio

29 Padaria - Paca 61 Padrão - Paetê

30 Rabicho - Rabeca 62 Rabiola - Rabino

31 Sabichão - Sabá 63 Sacada - Sachê

32 Tabefe - Tabelião 64 Taverna - Tábua

N DISTRATORES
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APÊNDICE H – Caracterização das variáveis experimentais utilizadas no experimento 3. 

 

 

 

Lista 1: variáveis e suas características para o experimento 3. 

 

Variáveis Valores / níveis ou categorias 

Frequência de Tipo 
Sufixos de alta frequência 

Sufixos de baixa frequência 

Tempo de Resposta Tempo Médio 

Tipo de Atitude 

De Jeito Nenhum Grupo 

Desfavorável Pouco Provável 

Muito Provável Grupo 

Favorável Totalmente Sim 
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APÊNDICE I – Lista dos valores de desvios padrão por item e por participante para o 

experimento 1 (teste de relacionamento morfológico). 

 

DESVIO PADRÃO POR 

ITEM   

DESVIO PADRÃO POR 

PARTICIPANTE 

A B   

1,5 0,8   1,1 

0,8 1,1   1,3 

1,0 1,1   1,6 

0,6 1,0   1,4 

2,5 2,1   2,0 

1,4 0,9   1,7 

0,9 2,1   2,6 

1,2 0,9   1,0 

2,4 2,5   1,6 

1,2 1,0   1,0 

1,3 0,7   1,8 

1,6 0,7   1,3 

0,7 1,4   1,2 

1,0 0,8   1,1 

1,2 2,5   1,7 

0,6 1,1   1,9 

1,1 1,3   2,3 

0,8 1,6   0,8 

2,3 1,4   0,7 

1,5 0,7   1,0 

0,8 1,2     

2,1 1,8     

1,2 1,6     

0,9 1,3     

0,7 1,4     

0,9 2,8     

1,1 2,3     

1,1 1,1     

0,8 1,9     

1,1 1,5     

1,6 1,9     

2,8 0,6     
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APÊNDICE J – Lista dos valores de desvios padrão por item e por participante para o 

experimento 4 (teste de decisão lexical). 

 

DESVIO PADRÃO POR 

ITEM 

 DESVIO PADRÃO POR 

PARTICIPANTE 

A B   

1,5 1,1  1,2 

0,5 1,7  0,9 

0,9 0,4  1,0 

1,2 0,7  1,0 

2,3 0,4  1,2 

0,4 0,9  1,5 

1,7 0,5  1,1 

1,4 0,5  1,3 

0,8 0,5  1,2 

0,8 0,5  1,6 

0,4 0,6  1,0 

0,9 0,9  1,4 

1,3 0,9  0,9 

1,1 0,5  0,8 

0,6 0,6  0,5 

0,5 0,7  0,8 

0,5 1,0  0,7 

1,1 0,6  1,3 

0,5 0,9  0,6 

1,0 0,6  1,0 

1,0 0,8    

1,7 0,7    

1,1 0,5    

0,7 0,6    

0,4 0,6    

0,8 1,1    

1,5 0,4    

0,7 2,2    

1,7 0,7    

0,8 1,0    

0,5 1,5    

1,0 1,0    
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APÊNDICE K – Lista dos valores de desvios padrão por item e por participante para o 

experimento 2 (teste de relacionamento semântico). 

 

DESVIO PADRÃO POR 

ITEM 

 DESVIO PADRÃO POR 

PARTICIPANTE 

A B   

2,3 1,3  0,9 

0,8 1,1  1,6 

0,8 1,7  2,7 

2,1 1,1  1,0 

1,5 0,9  1,4 

0,1 1,5  1,5 

1,9 1,4  1,3 

1,7 0,7  1,0 

1,9 1,9  1,6 

1,6 1,7  1,1 

1,6 0,9  1,1 

1,2 1,8  1,5 

0,9 0,6  1,8 

0,7 0,9  0,7 

1,9 1,2  1,1 

0,6 0,7  1,2 

0,7 1,0  0,7 

0,9 0,9  0,9 

0,9 0,9  0,9 

0,9 1,3  1,4 

0,6 2,4    

0,5 0,5    

1,0 0,7    

1,5 1,0    

2,4 1,0    

0,7 1,9    

0,5 1,3    

1,4 0,8    

0,9 2,6    

1,3 2,2    

0,7 2,5    

2,5 1,7    
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APÊNDICE L – Lista dos valores de desvios padrão por item e por participante para o 

experimento 3. 

 

DESVIO PADRÃO POR 

ITEM 

 DESVIO PADRÃO POR 

PARTICIPANTE 

Alta Freq. 

de Tipo 

Baixa Freq. 

de Tipo 

 

 

1,6 1,6  0,7 

0,9 1,5  1,4 

0,7 0,5  1,2 

1,3 0,7  0,6 

0,8 0,8  0,8 

0,3 1,2  1,7 

1,2 1,3  0,7 

1,9 1,4  1,2 

1,1 0,8  1,1 

1,8 0,8  1,2 

0,7 1,2  1,1 

1,0 0,9  1,2 

2,0 1,0  1,1 

1,4 0,8  1,1 

1,3 0,9  1,1 

1,0 0,6  1,1 

1,4 1,9  0,9 

1,1 1,2  0,8 

0,7 0,5  1,2 

1,0 0,7  2,8 

1,4 1,4    

0,8 0,7    

0,9 1,0    

1,0 1,7    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 


