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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo descrever e analisar formações prefixais que
possuam interpretações pejorativas, ou seja, interpretação em que há expressão de
conceitos negativos e/ou desvalorizados por determinado grupo social, tais como:
encaralhar, desumano e incomível, a fim de analisar a contribuição dos prefixos para a
interpretação pejorativa e a relação gerada entre a morfologia e a semântica.
Considerando o conceito de fase (Cf. ARAD, 2003, MARANTZ, 2001), alomorfia
contextual (Cf. EMBICK, 2010) e alossemia contextual (Cf. MARANTZ, 2013),
buscamos compreender, descrever e analisar como ocorre o licenciamento entre
determinadas bases e determinados prefixos e se algum prefixo possui maior tendência
a se unir a bases pejorativas, formando palavras com leitura pejorativa, tal como ocorre
com os sufixos, -ento e –ice, por exemplo, que são mais frequentes em formações
pejorativas (Cf. MINUSSI; OLIVEIRA; 2018). Ou seja, investigamos se prefixos fazem
ou não uma seleção rígida e, caso façam, quais são os critérios para essa seleção, se
categoriais (FIGUEIREDO SILVA; MIOTO, 2009) ou semânticos (MEDEIROS, 2010.
Seguindo os pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída (Cf. HALLE;
MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997), selecionamos um corpus de 69 palavras e
aplicamos testes para verificar a pejoratividade nessas formações. Como objetivo mais
geral, buscamos descrever e formalizar o processo que desencadeia a leitura pejorativa e
o acesso ao conhecimento enciclopédico. A partir dos resultados dos testes aplicados,
observamos que o prefixo em si mesmo não possui valor pejorativo; a pejoratividade
está atrelada à polissemia da palavra e a um sentido abstrato já presente na raiz que é
formalizado através da multiplicidade de n’s que licencia múltiplas interpretações para
formações advindas de raízes polissêmicas, sendo um n [+concreto] e um n [+abstrato],

o que está mais ligado à pejoratividade, de modo que o prefixo pode ser considerado o
contexto para a atuação desse traço.

Palavras-chave: Pejoratividade; Morfologia distribuída; Semântica; Prefixos.

ABSTRACT
This dissertation aims to describe and analyze prefixed formations that have pejorative
interpretations, that is, an interpretation in which there is an expression of negative
and/or devalued concepts by a certain social group, such as: harassing, inhuman and
inedible, in order to analyze the contribution from prefixes to pejorative interpretation
and the relationship generated between morphology and semantics. Considering the
concept of phase (Cf. ARAD, 2003, MARANTZ, 2001), contextual allomorphy (Cf.
EMBICK, 2010) and contextual alossemy (Cf. MARANTZ, 2013), we seek to
understand, describe and analyze how licensing takes place between certain bases and
certain prefixes and whether any prefix has a greater tendency to join pejorative bases,
forming words with pejorative readings, as occurs with the suffixes, -ento and -ice, for
example, which are more frequent in pejorative formations (Cf. MINUSSI ;
OLIVEIRA; 2018). That is, we investigate whether or not prefixes make a rigid
selection and, if they do, what are the criteria for this selection, whether categorical
(FIGUEIREDO SILVA; MIOTO, 2009) or semantic (MEDEIROS, 2010. Following the
theoretical assumptions of Distributed Morphology ( Cf. HALLE; MARANTZ, 1993;
MARANTZ, 1997), we selected a corpus of 69 words and applied tests to verify the
pejorativeness in these formations. As a main objective, we seek to describe and
formalize the process that triggers pejorative reading and access to knowledge.
According to results of the tests applied, we observe that the prefix itself has no
pejorative value; pejorativeness is linked to the polysemy of the word and to an abstract
sense already present in the root that is formalized through the multiplicity of n's that
license multiples interpretations for formations arising from polysemic roots, being an n

[+concrete] and an n [+abstract], which is more linked to pejorativeness, so that the
prefix can be considered the context for the performance of this feature.

Keywords: Pejoration; Distributed morphology; Semantics; Prefixes.
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1. INTRODUÇÃO

Nesta introdução, discutiremos como a pejoratividade e a prefixação em formas
pejorativas vêm sendo tratadas na literatura e também fazemos uma reflexão sobre
algumas definições fundamentais adotadas por nós para o desenvolvimento desta
pesquisa de mestrado. Apresentamos a visão de alguns teóricos acerca desses temas e
seus critérios para definir a natureza do termo prefixo. Por fim, apresentamos nossos
objetivos gerais e específicos, algumas de nossas hipóteses e possíveis respostas para
nossos questionamentos de acordo com os resultados obtidos.
A Morfologia Avaliativa tem sido dividida em quatro categorias: a) diminutivos,
b) aumentativos, c) valorativos e d) pejorativos (Cf. VILLALVA, 1994). No entanto, os
estudos sobre os pejorativos no português brasileiro (doravante PB) frequentemente
estão atrelados apenas a diminutivos e aumentativos. A pejoratividade em si não
costuma ser objeto de estudo, e é justamente a interpretação da pejoratividade que
estamos investigando. Faremos isso, por meio do questionamento sobre se há algum
tipo de contribuição do prefixo para a interpretação pejorativa em exemplos como:
despirocar, descaralhar, entronchar, embarangar, infiel, incompetente, etc., de modo
mais específico.
No que concerne a uma primeira definição de pejoratividade, entendemos que o
pejorativo pode ser definido como termo utilizado para expressar conceitos negativos
e/ou desvalorizados por determinado grupo social, incluindo indivíduos, atos e/ou
características em desacordo com padrões estéticos e culturais do grupo em questão, o
que inclui termos “obscenos” e “insultuosos”, segundo Frota (1985, p. 06 - 07):
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O pejorativo é uma marca linguística, característica de expressões que
designam algo negativamente valorizado por um grupo social, falante
de determinada língua. Caracteriza-se por ser um conceito
metalinguístico, ou seja, só é aplicável a palavras ou grupos de
palavras (talvez também a entonações), e não ao referente das mesmas.

Como já foi dito anteriormente, não há muitos trabalhos acerca da pejoratividade
em si, não parece haver uma abordagem sistemática, no âmbito dos estudos formais
para o fenômeno. Assim sendo, há poucas definições na literatura a respeito.
Em trabalho recente, Finkbeiner et al (2016: 01), a respeito da escassez de
trabalhos sobre a pejoratividade1, diz: “Pejoration, so it seems, is not conceived of as a
semantic object worth of in-depth investigation.2”
Ainda, segundo Finkbeiner et all (2016), em alguns dicionários terminológicos a
pejoração é definida como uma propriedade semântica de expressões verbais que
desencadeiam conotações negativas ou depreciativas. Assim, podemos dizer que a
pejoração é a avaliação negativa do falante em relação a algo. Nas palavras de
Finkbeiner et all (2016: 01): Generally, pejoration has to do with the speaker’s
evaluation of something as being bad. Pejoration is thus opposed to melioration, the
speaker’s evaluation of something as being good3.
Apesar de seus significados especiais e idiossincráticos, consideramos que a
pejoratividade possa ser mais bem descrita e investigada, para que seja possível
formular uma generalização a respeito de seu funcionamento na gramática dos falantes,
1

O que optamos por denominar como “pejoratividade”, Finkbeiner et all (2016) e alguns outros teóricos
preferem chamar de “pejoração”, contudo, trata-se do mesmo fenômeno linguístico.
2
“A pejoração, ao que parece, não é concebida como um objeto semântico que vale a pena investigar em
profundidade” (Tradução nossa).
3
“Geralmente, a pejoração tem a ver com a avaliação do falante de que algo é ruim. Pejoração se opõe à
valoração, a avaliação do falante de que algo é bom” (Tradução nossa).
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levando em consideração neste estudo seus aspectos: morfológico, sintático e
semântico.
No que diz respeito à prefixação, nosso tema de investigação mais específico,
não há consenso entre os teóricos se os prefixos fazem ou não uma seleção rígida. Na
verdade, não há consenso nem sobre o próprio conceito de prefixo, sendo este abordado
e discutido seguindo diferentes visões como, por exemplo: morfológica (Cf. ROCHA,
2008; FIGUEIREDO SILVA; MIOTO, 2009), semântica (Cf. MEDEIROS, 2010) ou
morfofonológica/ prosódica (Cf. SCHWINDT, 2001).
A fim de fazermos uma discussão sobre essas diferentes visões de prefixo,
delimitaremos alguns conceitos iniciais para melhor explicitar nossa proposta.
Utilizaremos como base para a definição de prefixo as definições de ROCHA (1999
apud FIGUEIREDO SILVA; MIOTO, 2009:10) refletida por meio de traços observados
no quadro em 1:
Traços
LEB
NVA
REC
FSF
PRE

amoral
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

encachaçar
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

desleal
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

indecente
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Quadro 1: Aplicação dos critérios de ROCHA (1999 apud FIGUEIREDO SILVA;
MIOTO, 2009:10) para os prefixos selecionados.

São os traços:
a) LEB : se refere à posição da prefixação, já que o prefixo deve estar ao lado esquerdo
da base para que esse fenômeno possa ser diferenciado de outros pertinentes à
sufixação;
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b) NVA: assumir que o prefixo não é uma base N, V ou A, ou seja, um nome, verbo ou
adjetivo, separa a prefixação da composição;
c) REC: a recorrência diferencia a prefixação de formações pontuais;
d) FSF: a identidade fonética, semântica e funcional estabelece uma relação entre
prefixos e preposições, numerais ou advérbios, para que os primeiros se distanciem das
bases N, V ou A;
e) PRE: se refere ao atributo de ser uma forma presa que não possui autonomia, o que
caracteriza os prefixos como afixos em oposição às formas livres.
Para detalhar um mais como um prefixo pode ser definido, vamos considerar
como exemplo o prefixo des-.
Para Schwindt (2001), os prefixos devem ser divididos em duas categorias: os
prefixos composicionais e os prefixos legítimos. Os prefixos composicionais se
assemelham às palavras, pois possuem status de palavras fonológicas independentes,
podem receber acento e se estabelecer como formas livres, como no exemplo “Carlos
decidiu fazer uma pós” (pós-graduação); já os prefixos legítimos se assemelham aos
clíticos, pois são considerados sílabas átonas afixadas à esquerda de uma base, não
podem receber acento e são formas presas, como exemplificado em “Paulo desfez as
malas, antes que Maria des* as dela”. Ou seja, para o autor o prefixo des- é considerado
um prefixo legítimo e por isso não pode se comportar como forma independente.
Por sua vez, Figueiredo Silva e Mioto (2009) defendem que prefixos, assim
como sufixos, fazem uma seleção rígida das bases com as quais se combinam de duas
formas: uma seleção categorial (c-seleção) e uma seleção semântica (s-seleção). Se
tomarmos, por exemplo, o prefixo des-, segundo os autores, podemos perceber a alta
produtividade desde prefixo com verbos (desfazer, desumanizar, desmobilizar etc.), sem
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esquecer que esse prefixo também pode ser afixado a adjetivos (desleal, desnecessário,
desumano etc.), claro, sem perder de vista que o sentido deste prefixo muda. Com
verbos podemos ter o sentido de reversão enquanto com os adjetivos temos o sentido de
negação, de modo que, para os autores, o prefixo des- exemplifica um caso de
homonímia, ou seja, pode haver dois prefixos des-.
No que diz respeito à s-seleção, ou seleção semântica, essa encontra respaldo,
segundo Figueiredo Silva e Mioto (2009), na distribuição do prefixo des-. Esse prefixo
pode ser considerado um marcador aspectual, que expressa reversão, de modo que “não
pode se combinar com verbos que não marcam processos ou que marcam processos
irreversíveis” (FIGUEIREDO-SILVA; MIOTO, 2009: 20). São exemplos desse tipo de
incompatibilidade: *desmorrer, deschegar, *deslavar, *desnadar etc. Por sua vez, esse
prefixo pode se combinar naturalmente com verbos que indicam processo: desfazer,
desmontar, desligar, desarrumar etc. Para os autores, essa incompatibilidade é, portanto,
semântica, e ocorre entre o aspecto da base e do prefixo.
Medeiros (2010), por outro lado, defende que o prefixo des- nega
subeventualidades estativas das estruturas de evento dos verbos em que é licenciado. O
autor propõe ainda uma definição semântica para o prefixo. Diferentemente de outros
autores, para Medeiros (2010), o des- não pressupõe os eventos dos verbos denotados
pelos verbos sem o prefixo. Se o prefixo tomasse como pressuposto o evento de
enterrar em desenterrar, não poderia aceitar que em uma sentença como “O João
desenterrou as raízes daquela árvore”, as raízes jamais tenham sido enterradas.
O autor ainda defende a ideia de que o prefixo des- “não inverte ou nega um
processo qualquer”, de modo que não são aceitos verbos de atividade com este prefixo,
mesmo quando há um ponto final para a atividade: *descorrer (um quilômetro),
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*destrabalhar (até o dia raiar), *desdançar (a valsa) etc. Tais verbos, na verdade, não
implicam uma mudança de estado de seu participante (agente) e, portanto, “não servem
de base para uma derivação que envolva o prefixo”. A conclusão de Medeiros (2010) é
de que des- é licenciado “somente quando um estado (do complemento ou do sujeito
inacusativo), normalmente estado alvo de um evento associado ao verbo base, é
pressuposto” (MEDEIROS, 2010: 98).
A partir dessas considerações, o problema para o autor é explicar o que ocorre
em verbos como desossar, descascar, desmembrar, desmatar, pois “aparentemente” não
são derivações dos verbos ossar, cascar, membrar, matar. Segundo o autor, os
substantivos dos quais são derivados esses verbos denotam entidades (osso, casca,
membro, mato) e não há, na base, um verbo, ao qual se associe um estado alvo. Desse
modo, pergunta-se o autor, qual seria o estado inicial dos complementos, estado
invertido ou negado pelo prefixo?
A análise do autor propõe que exista um elemento “relacionador/predicador”,
por exemplo, uma preposição não pronunciada, que cria “o estado de posse inalienável,
ou relação parte-todo”, entre a entidade relacionada à raiz e a entidade relacionada com
o complemento do verbo. Desse modo, o des- nega ou inverte, segundo o autor, esse
estado e modifica a predicação “introduzida pelo relacionador não-pronunciado [sic]”.
Assim, ao desossar um frango, inverte-se ou nega o estado de posse dos ossos do frango
(“frango com ossos”). O mesmo ocorre quando se descasca uma laranja, inverte-se ou
nega a “laranja com casca”, produzindo, ou causando, o estado “laranja sem casca”.
Medeiros (2010), seguindo outros autores, nota que a paráfrase “laranja sem
casca” não é boa e não se aplica a casos como descortinar, em descortinar os mistérios.
Essa expressão, a não ser num sentido metafórico, “não denota um evento que causa o
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estado de “mistérios sem cortina” ”. O autor então resolve esse problema, dizendo que
nesses casos a estrutura não tem na base um nome, mas uma raiz. Assim, seguindo
Marantz (2001) e a teoria de fase, Medeiros (2010) argumenta que o primeiro
categorizador é um verbalizador e na primeira fase, o significado da raiz é negociado,
“levando em conta tudo que está presente nesta fase”. Desse modo, o significado de
descortinar não implica a presença de um significado do nome cortina.
No que se refere aos nomes e adjetivos, Medeiros (2010) considera que muitos
adjetivos aceitam a prefixação com des- porque podem ser definidos por funções do tipo
<e, <ss, t>>, que “associam uma entidade a uma função que associa um estado a um
valor-verdade”. São exemplos desses casos: desalmado, desamoroso, descontente,
descaridoso, desigual, desonroso, desumano etc. A partir dessas considerações e por
meio de um núcleo NEG, cuja realização fonológica é o des-, o autor considera, por
exemplo, que o significado de desumano “não define o conjunto de entidades
não-humanas [sic]”. O significado de desumano, para ele, faz referência a um “conjunto
de valores e condutas em sociedade”. O contexto envolvendo o prefixo des-, ainda
segundo o autor, “funciona como um vetor que aponta para uma das entradas
enciclopédicas associadas à raiz de humano”.
Ao explicar a necessidade de um estado para que des- seja licenciado, Medeiros
(2010) deixa margem para que possamos também investigar o prefixo des- e outros
prefixos em palavras pejorativas, nas quais não há a inversão ou negação de um estado
simplesmente, mas há a criação de um sentido pejorativo como em: descaralhar,
despirocar e desandar.
A partir das discussões descritas acima e tendo em mente a hipótese lançada por
Medeiros (2010), de que é possível que alguns verbos sejam formados não tendo como
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base um nome, como o caso de descortinar, levantamos a seguinte questão: poderiam os
prefixos conter em si mesmos uma interpretação pejorativa, para além da interpretação
de negação ou inversão, a fim de realçar ou negociar uma interpretação pejorativa da
raiz quando concatenados diretamente a ela? Essa questão surge a partir da teoria de
fase nas palavras, a qual prevê que o significado é negociado no momento da primeira
categorização da raiz (Cf. MARANTZ, 2001). Além dessa, outras questões também são
levantadas: raízes que se anexam aos prefixos para formar palavras como despirocar já
possuiriam algum traço semântico de pejoratividade? O que a possibilidade de seleção
rígida pelos prefixos, quer seja categorial (FIGUEIREDO SILVA; MIOTO, 2009), quer
seja semântica (MEDEIROS, 2010), tem a nos mostrar sobre como os prefixos
contribuem para a construção da semântica pejorativa?
A partir da discussão apresentada e das questões que surgiram, a presente
pesquisa tem como objetivo geral analisar formações pejorativas prefixadas, tais como
en-caralhar, des-pirocar e in-decente etc. Dentro do objetivo geral, destacamos a
seguinte questão:
a) Como o estudo das formas pejorativas prefixadas contribui para o estudo das
formas avaliativas?
Uma vez que a interpretação avaliativa é estudada geralmente através dos
sufixos avaliativos, em especial, -zinho, -inho, -ão etc, buscamos compreender, analisar
e descrever as relações da pejoratividade com prefixos, mostrando suas interações
morfológicas, sintáticas e semânticas no processo da pejoratividade.
De modo específico, a pesquisa ressalta duas questões a serem investigadas:
b) O prefixo traz em si mesmo uma interpretação pejorativa ou é a combinação
entre prefixo e raiz que desencadeia esse tipo de interpretação?

22

Em trabalho anterior (Cf. OLIVEIRA, 2017; MINUSSI; OLIVEIRA, 2018),
investigamos a relação entre pejoratividade e sufixos. Selecionamos um corpus de 309
formações pejorativas, com os seguintes sufixos, -ão, -esco, -eiro, -filo, -oide, -ice,
-ento, -udo, -agem, -ada, -aria, -oso, -eco e -ista, e analisamos formações como burrice,
putaiada, pulguento, rabudo, etc.
O objetivo era investigar se a pejoratividade estava presente nos sufixos ou nas
bases e, de modo geral, como surgia a leitura pejorativa nas formações sufixais, objetivo
este que se relaciona com o objetivo b) da dissertação.
Aplicamos pré-testes off-line, por meio de questionários no Google Forms, para
confirmar ou refutar a pejoratividade das formações selecionadas, sendo o pré-teste (1)
composto por bases e o pré-teste (2) composto pelas formações derivadas. Neste
pré-teste, os participantes deveriam assinalar as formas que consideravam pejorativas.
Em seguida, baseados nos resultados dos pré-testes, aplicamos um teste final no qual
comparamos formações de base igual ou semelhante que continham sufixos diferentes
para que pudéssemos observar quais sufixos seriam considerados mais pejorativos.
Após a análise dos resultados e considerando os critérios já mencionados,
formulamos uma escala de pejoratividade com os sufixos estudados. A escala vai de 0 a
5, sendo 5 altamente pejorativo e 0 não pejorativo.
Concluímos que os sufixos –ice e –ento são sufixos pejorativos, que possuem
semântica pejorativa e acentuam a pejoratividade nas formações. Desse modo,
questionamos se ocorre algo semelhante com os prefixos, ou seja, se há prefixos que se
relacionam mais fortemente com a pejoratividade.
c) Os prefixos são capazes de selecionar determinada interpretação de uma raiz
polissêmica, tendo em mente que algumas bases podem ser ambíguas, por exemplo,
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porco (animal e pessoa imunda), banana (fruta ou pessoa mole, sem atitude) e podem
formar verbos como emporcalhar e embananar? Como funciona a seleção de prefixos?
Será investigada a questão da seleção dos prefixos por determinadas raízes. Tal
discussão pode ser encontrada em: (i) Figueiredo Silva e Mioto (2009), os quais
assumem que prefixos fazem seleção rígida e que os critérios dessa seleção podem ser
categoriais (c-seleção) ou semânticos (s-seleção) e (ii) MEDEIROS (2010), que assume
que os critérios para essa seleção são semânticos, uma vez que des-, por exemplo, irá
selecionar estados.
Há raízes que são pejorativas? É necessário verificar se, dentro das palavras
consideradas pejorativas, as raízes são polissêmicas e já possuem uma semântica
pejorativa. Para isso, aplicamos testes, que estão descritos em outra seção.
Uma vez que adotamos o quadro teórico da Morfologia Distribuída (doravante
MD) (HALLE e MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997), levantamos também algumas
questões internas a essa teoria como, por exemplo:
d) Há um traço avaliativo na Lista 1, responsável pela leitura pejorativa? Há n’s
múltiplos? Como a Enciclopédia atua na interpretação final do significado pejorativo?
Duas hipóteses são levadas em consideração, quando discutimos como a
Enciclopédia consegue dar conta da interpretação do significado pejorativo: (i) Scher
(2013), que defende a ideia de um morfema avaliativo [EVAL] e (ii) a hipótese de fase
na palavra, Marantz (2001, 2013), que defende a negociação do significado na primeira
categorização, além de sugerir que algumas formações podem ser polissêmicas.
Inicialmente, ao refletirmos sobre todas as possibilidades de resposta a essa
questão (d), a hipótese sobre a existência de um traço [EVAL] foi considerada como
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uma das mais adequadas. No entanto, ao longo do desenvolvimento, os dados nos
levaram a assumir outra posição.
Outra hipótese teórica para o surgimento do significado pejorativo, como já
dissemos, tem relação com a teoria de fases. Como vimos no caso de descortinar,
discutido por Medeiros (2010), em algumas formações prefixais, é possível que haja a
concatenação de categorizadores diretamente à raiz, e o prefixo serve de contexto para
que a Enciclopédia encontre o significado daquela formação. Levaremos em conta essa
hipótese, avaliando a ideia de que o prefixo se concatena diretamente à raiz, alterando o
significado presente na raiz e licenciando uma leitura pejorativa.
Juntamente com a hipótese de fases na palavra, assumimos a hipótese da
multiplicidade de n (Cf. MINUSSI, 2012) e argumentamos que para raízes polissêmicas,
ou seja, que apresentam mais de uma interpretação como, por exemplo, emputecer, há
um n que licencia leituras mais concretas e um n que licencia leituras abstratas. Esses
contextos são lidos pela Enciclopédia que pode conceder interpretações diferentes a
essas raízes. Puta pode ser interpretado como atividade de trocar relações sexuais por
vantagem financeira, prostituta, porém, também pode ter o significado de indivíduo que
está nervoso, enfurecido, ficar irritado. A formação emputecer, portanto, seria originada
a partir do segundo significado disponível na raiz, logo emputecer é interpretado como
“ficar nervoso, ficar irritado” e não como “transformar alguém em prostituta”.
A dissertação está organizada da seguinte maneira: no capítulo 1, introduzimos o
tema e postulamos nossas primeiras questões acerca da possível existência de um traço
avaliativo e sua relação com a prefixação; no capítulo 2 - metodologia, detalhamos os
procedimentos e métodos adotados, incluindo arcabouço teórico e aplicação de testes; o
capítulo 3 pressupostos teóricos, se inicia pela apresentação do modelo teórico a

25

morfologia distribuída, segue para um panorama geral sobre as propriedades dos
avaliativos dentro da teoria linguística, qual seria o lugar da pejoratividade dentro dos
estudos sobre os avaliativos, discutimos a definição de pejoratividade em sufixos
segundo Frota, 1985 (trabalho que inspirou a ideia dessa dissertação), e abordamos
nosso trabalho anterior que trata do pejorativo e sua relação com os sufixos; no capítulo
4, descrevemos e analisamos as palavras pejorativas prefixadas que compõem o corpus,
apresentando essas formações e reunindo as definições sobre prefixação e parassíntese,
que ocorre com alguns dados do corpus. Também discutimos os testes aplicados para
identificar a pejoratividade; refletimos acerca da alossemia e sobre o traço abstrato,
pontos fundamentais em nossa análise; discutimos brevemente a distinção entre
complementos nominais a adjuntos adnominais, e sobre o prefixo no idioma hebraico,
que pode funcionar como um definidor de ambiente para o traço concreto. Por fim, no
capítulo 5 são apresentadas nossas considerações finais.
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2. METODOLOGIA

Neste capítulo descreveremos nosso corpus, nossos processos metodológicos,
nossos critérios para seleção e tratamento de dados, desenvolvimento e natureza dos
experimentos, além de apresentar nossas hipóteses sobre os resultados alcançados.
Selecionamos um corpus com 69 formações pejorativas prefixadas para
descrever, analisar e discutir sobre como ocorre o processo de pejoratividade na
formação de palavras, levando em consideração aspectos morfológicos, sintáticos e
semânticos.
Inicialmente, partimos de uma lista de prefixos e realizamos uma coleta primária
de palavras pejorativas e uma verificação no dicionário Houaiss. Dentre essas
formações, selecionamos as formações pejorativas prefixadas e buscamos em
dicionários outras palavras que, segundo nossa intuição, seriam pejorativas e que
continham esses mesmos prefixos. Os prefixos de negação des- e in- foram o foco
inicial, porém, acrescentamos outros prefixos após a coleta primária de dados. Por fim,
os prefixos selecionados foram: a- (abestalhar, abobalhar, aporrear, avacalhar etc.), en(embananar, embarangar, emputecer, encanar, encaralhar, etc), des- (desalmado,
desandar, desavergonhado, desbocado, descaralhar etc.), e in- (incapaz, incomível,
indecente, infeliz, intragável etc.)4.
Os dados foram coletados nos mais diversos tipos de texto, orais e escritos,
músicas, entrevistas, diálogos reais etc., para que, com isso, possamos ter acesso aos
mais variados contextos, sempre utilizando dicionários e a ferramenta de busca Google

4

Demais formações presentes no corpus estão disponíveis no anexo ao final da dissertação.
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quando necessário, considerando a semântica pejorativa e o número de ocorrências das
formações numa busca simples na referida plataforma.
O critério de seleção para esses dados incluiu a semântica pejorativa que as
formações denotam, tal como a definição de pejoratividade que consta na introdução
deste trabalho.
Os dados coletados foram separados por prefixo e classificados em uma tabela
Excel, na qual consta a formação, a base, as categorias da própria formação e de sua
base.
Inicialmente, nosso corpus totalizava 84 formações5, porém, optamos por retirar
formações nas quais a base não pudesse ser sincronicamente identificada e aquelas
formações que julgamos terem sofrido processo de lexicalização (encardido, enrustido,
desamor). O modelo teórico adotado assume que o menor traço identificável é a raiz,
portanto, não se aplica o termo “base” a esse modelo. O termo base está ligado a um
modelo estruturalista norte-americano e foi consagrado em teorias como a de Aronoff
(1976) e Basílio (1980), que pressupõem que regras de formação de palavras e mudança
categorial são aplicadas a bases. Contudo, escolhemos chamar de “base” a possível
primeira concatenação identificável da raiz a um núcleo categorizador que lhe atribui
categoria, visto que essa noção nos é pertinente devido à noção de fase (Cf.
MARANTZ, 2001), segundo a qual as concatenações subsequentes devem manter
propriedades da primeira concatenação. A noção de base também nos é pertinente para
os testes. Dessa forma, apesar da palavra banana poder ser descrita como √BANAN e
categorizador n, não apresentamos as raízes nos testes, mas, sim, o produto da
concatenação da raiz e do categorizador. É essa palavra formada na primeira

5

O corpus inicial com 84 formações está disponível como anexo ao final da dissertação.
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concatenação que estamos considerando “base”, a qual, também poderá formar outras
palavras a partir da concatenação de outros afixos como, por exemplo embananar.
Mostrar apenas a raiz nos testes mostrou-se inviável, pois causaria uma perturbação, ou
confusão nos participantes, que poderiam considerar qualquer palavra formada a partir
da raiz e não apenas aquela alvo deste estudo. Assim, nossa hipótese ao testar as bases é
que o teste de pejoratividade pode revelar se a formação já possui uma interpretação
pejorativa desde a sua primeira concatenação, ou tal semântica pejorativa é atribuída ao
prefixo concatenado à “base”.
Tendo em vista o modelo teórico adotado, a Morfologia Distribuída, a sincronia
é um ponto fundamental para as escolhas metodológicas e para as propostas de análise
presentes nesta pesquisa.
As etapas de descrição e análise, como já dissemos, incluem a aplicação de
testes,

que

foram

preparados

por

meio

da

plataforma

Google

Forms

(https://www.google.com/forms/about/), ou seja, são testes consideradors off-line6, que
consistem em formulários que são respondidos de modo online, ou seja, utilizando a
internet. Nesses testes, os participantes responderam questões objetivas, sendo: (i)
pré-teste off-line para confirmar ou não a pejoratividade das bases das formações
pejorativas prefixadas; a partir de uma lista de palavras pré-selecionadas do corpus, os
participantes selecionaram as palavras que consideraram possuir semântica pejorativa
e as que não possuiriam essa semântica; (ii) teste off-line com as palavras prefixadas
para descobrir quais dos prefixos selecionados são mais utilizados e possuem mais
ocorrências em formações pejorativas; os participantes selecionaram quais palavras
6

Nas palavras de Kennedy (2015), “as medidas on-line são aferidas durante o processamento cognitivo
que uma pessoa realiza inconscientemente enquanto recebe um estímulo linguístico oral ou escrito [...]
Por sua vez, as medidas off-line são aferidas após a conclusão do processamento linguístico e, por
conseguinte, envolvem reflexões conscientes por parte daqueles que participam de uma tarefa
experimental” (Grifos nossos).
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prefixadas são pejorativas por meio da Plataforma Google Forms e (iii) teste off-line
com escala Likert com as palavras que tiveram uma porcentagem média de seleção de
pejoratividade.
Aplicamos os chamados pré-testes para confirmar ou refutar a pejoratividade
das formações previamente selecionadas, assim como de suas respectivas bases.
Ambos os formulários foram disponibilizados por meio da plataforma Google forms,
ficaram disponíveis para respostas por duas semanas e foram divulgados por
professores da Unifesp para seus alunos de graduação.
O pré-teste 1, composto pelas bases das formações prefixais pré selecionadas,
foi respondido por 66 pessoas. Foram coletadas informações acerca da faixa etária,
grau de escolaridade, gênero e estado de origem dos participantes. Tendo em vista que
os testes foram aplicados com alunos do curso de Letras da Unifesp, era esperado que
a maioria dos respondentes tivesse entre 18 e 29 anos.
Cerca de 81,8% dos participantes da pesquisa fazem parte da faixa etária entre
18 e 29 anos, ou seja, dentre as 66 pessoas que responderam ao teste, 54 delas tinham
até 29 anos. 15,2% estavam na faixa entre 30 e 39 anos, 3% entre 40 e 49 anos e
nenhum dos participantes era maior de 49 anos.
Assim como esperado, a maior parte dos respondentes 65,2% possuía ensino
superior em andamento, 22,7% possuíam ensino superior completo e 12,1% possuíam
nível de pós graduação, mestrado ou doutorado.
Dentre os 66 participantes, 78,8% eram mulheres, isto é, 52 pessoas; enquanto
21,2% eram homens. Nenhum participante optou por não responder essa questão.
Tal como esperado, a maioria dos participantes tinha origem no estado de São
Paulo, 90,8%, totalizando 59 participantes dessa região. Tivemos um participante do
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estado de Alagoas, um participante da Bahia, um participante de Minas Gerais e dois
participantes do Rio de Janeiro.
O Pré-teste 2, composto pelas formações pré selecionadas do corpus, foi
respondido por 58 pessoas. Assim como no pré teste anterior, todos os participantes
foram alunos do curso de letras da unifesp.
89,7% dos participantes estavam na faixa etária entre 18 e 29 anos, 8,6% entre
30 e 39 anos, não houve participantes entre 40 e 49 anos e 1,7% deles tinham mais de
49 anos.
Novamente, a maioria dos participantes possuía ensino superior em andamento,
74,1%. 20,7% deles possuíam nível de ensino superior completo e 5,2% pós graduação
ou doutorado.
Dentre os 58 participantes, 45 eram mulheres, ou seja, 77,6%. 20,7% eram
homens e apenas uma pessoa (1,7%) optou por não responder essa questão.
O estado de origem majoritário foi São Paulo com 81%. Tivemos dois
participantes do Rio Grande do Sul e dois participantes de Pernambuco, ambos com
3,4%. E tivemos um participante do estado de Alagoas, um do estado da Bahia, um do
Espírito Santo, um do Piauí, um do Rio de Janeiro, um do Rio Grande do Norte e um
participante de Sergipe.
Aplicamos um teste utilizando a escala Likert a fim de verificar se as formações
que obtiveram índices medianos7 nos testes anteriores seriam pejorativas ou não. Assim
como nos pré-testes, os formulários do Google ficaram disponíveis por duas semanas e
foram divulgados por professores da área de linguística do curso de Letras da Unifesp a
seus alunos de graduação.

7

Foram consideradas medianas todas as formações que atingiram índices acima de 25% e abaixo de 60%.
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Neste caso, selecionamos as palavras que tiveram índices de porcentagem entre
25% e 60% de seleção nos testes anteriores e pedimos aos participantes para
assinalarem quão pejorativas eram aquelas palavras em uma escala de pejoratividade
que ia de 1 a 7, sendo 1 menos pejorativo e 7 mais pejorativo. Com isso, conseguimos
identificar, de fato, quais eram as palavras mais pejorativas e menos pejorativas.
Apesar de escalas Likert de cinco e sete pontos se mostrarem semelhantes em
relação a resultados médios (Cf. LUCIAN, 2016), optamos pela escala de sete pontos,
com o intuito de não termos um ponto de neutralidade capaz de anular a questão, uma
vez que esse teste visava justamente demonstrar quais formações seriam realmente
neutras e quais não. Neste teste, ao contrário dos outros, foram utilizadas palavras
distratoras.
O teste com a escala Likert foi respondido por 50 pessoas, também todos alunos
de graduação da unifesp.
86% dos participantes, ou seja, 43 dentre os 50 respondentes estavam na faixa
etária entre 18 e 29 anos, 12% tinham entre 30 e 39 anos e 2% acima de 49 anos.
Nenhum participante tinha entre 40 e 49 anos.
A maioria deles, 84%, possuía ensino superior em andamento, 8% ensino
superior completo e 8% em nível de pós graduação.
Cerca de 76% dos participantes eram mulheres, 24% homens. Nenhum
participante se opôs a responder essa questão.
45 dentre os 50 respondentes, 90% tinham origem em São Paulo. Tivemos dois
participantes do estado de Minas Gerais, um do estado do Pará, um de Pernambuco e
um do Rio Grande do Norte.
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Neste capítulo, apresentaremos os pressupostos teóricos que nortearão, mais
tarde, as análises da pejoratividade nos dados de formações prefixais. Num primeiro
momento, apresentaremos brevemente o quadro da Morfologia Distribuída (doravante
MD), dando maior atenção para a teoria de fase nas palavras (Cf. MARANTZ, 2001,
2007, 2013). Apresentamos as propriedades dos avaliativos na teoria linguística no geral
(cf. SCALISE, 1984; STUMP, 1993; GRANDI; KÖRTVÉLYESSY, 2015) e na língua
portuguesa (Cf. VILLALVA, 1994). Após isso, abordamos especificamente o local da
pejoratividade dentro dos estudos sobre os avaliativos, discutindo os estudos sobre a
relação entre pejorativos e sufixos de Frota, (1985), Oliveira (2017) e Minussi e
Oliveira, (2018).

3.1

Morfologia Distribuída: teoria de fase e alossemia

O modelo teórico a ser adotado nessa pesquisa é a MD (Cf. HALLE;
MARANTZ, 1993). A MD é uma teoria não lexicalista na qual há apenas um
componente gerativo: a sintaxe. Nesse modelo, a arquitetura da gramática é constituída
por três listas: a Lista 1, na qual estão listados os traços morfossintáticos, tais como
marcas de número e pessoa, categorizadores, além das raízes; a Lista 2, também
chamada de Vocabulário, na qual se localizam os Itens de Vocabulário, isto é, regras que
unem os expoentes fonológicos aos traços da estrutura sintática gerada na derivação
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sintática e; por fim, a Lista 3, chamada Enciclopédia, que contém o conhecimento
extralinguístico do falante.
Após a derivação sintática, a estrutura gerada, que receberá os expoentes
fonológicos, é enviada para PF (do inglês Phonetic Form), enquanto uma cópia da
mesma estrutura é enviada para LF (do inglês Logical Form), onde receberá sua
interpretação, como veremos na imagem a seguir:

Imagem 1: Arquitetura da Gramática proposta pela MD (BASSANI e MINUSSI, 2015: 155)

Dentro desse modelo teórico, postula-se a noção de fase e de domínio de palavra
(Cf. ARAD, 2003; MARANTZ, 2001). Para Marantz (2001) e Arad (2003), há dois
domínios no que tange à palavra: o interno e o externo. Tais domínios querem recriar o
domínio idiossincrático e irregular (interno) e o domínio mais regular e composicional
(externo) do Léxico em teorias lexicalistas (Cf. MARANTZ, 2001). O domínio interno
(inner) se caracteriza pelas palavras formadas a partir de raízes, isto é, formações que
resultaram de uma primeira categorização, uma vez que as raízes na Lista 1 são
acategoriais. O domínio externo (outer) se caracteriza pelas palavras formadas a partir
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de outras palavras, ou seja, formações que já passaram por uma primeira categorização.
Cada nova categorização corresponde a uma nova fase e todas as fases subsequentes
carregam características das fases anteriores (Cf. ARAD, 2003:740).
Continuando o desenvolvimento da noção de fase, Marantz (2013) propõe a
alossemia contextual seguindo as mesmas características da alomorfia contextual,
obedecendo a mesma hierarquia sintática, porém, no campo semântico, em vez do
campo fonológico como faz Embick (2010).
Sempre que uma fase é concluída, isto é, sempre que há concatenação de uma
raiz a um núcleo categorizador, tanto os itens de vocabulário (isto é, a representação
fonética), quanto a interpretação semântica são fixadas. Tal interpretação é carregada ao
longo das categorizações subsequentes. As noções de fase, de domínio interno e externo
estão diretamente relacionadas à noção de alossemia contextual.
Para explicar a noção de alossemia contextual, a primeira coisa que Marantz
(2013) tenta fazer é deixar clara as noções de homofonia e polissemia. Duas raízes
diferentes podem compartilhar uma mesma forma fonológica. Os exemplos do inglês
utilizados por Marantz (2013) são duas raízes diferentes bank “margem” e bank
“instituição monetária”8 e um mesma raiz table, que tem vários significados em inglês
como, por exemplo, mobília, organização de números e figuras (tabela) etc. Palavras
homófonas envolvem conjuntos de informações sobre as raízes e morfemas
armazenadas separadamente, que apenas possuem representações fonológicas idênticas.
Por sua vez, quando se trata de uma mesma raiz, temos interpretações semânticas
diferentes associadas a um único item9. Para Marantz (2013), a teoria de alossemia

8

No caso do português, podemos exemplificar com banco, assento utilizado para sentar, encontrado em
praças e parques, e banco, instituição monetária.
9
O autor chama de entry lexical “entrada lexical”, mas preferimos não utilizar o termo, dado que estamos
descrevendo o que ocorre numa teoria não lexicalista.
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contextual é uma teoria sobre como administrar a escolha de significado para as raízes
polissêmicas.
Seguindo Levinson (2010), Marantz (2013) diz que as raízes podem pertencer a
diferentes tipos semânticos associados com os significados dos núcleos categoriais: v,
como uma variável de evento, a como uma variável de estado e n como uma variável de
entidade. As raízes então podem modificar eventos, estados ou entidades. Eles diz isso
para argumentar que o produto de um verbo de criação como braid “trançar” (que cria
uma trança), pode ter um uso relacionado a um manner “modo” adverbial em uma
sentença como They braided their way through two movies and countless commercials
“Eles abriram caminho em dois filmes e inúmeros comerciais”, em que a raiz fornece
uma leitura de modo, num tipo de alossemia que Marantz (2013) chamou de
“type-shifting alossemy”.
Outro exemplo de alossemia, que guarda mais relação com alguns exemplos de
nosso corpus, é dado por exemplos em que há relações semânticas sistemáticas entre
significados associados com polissemia que envolve significados do mesmo tipo.
Passemos a explicação desse exemplo de alossemia. Marantz (2013) diz que podemos
ter o significado “concreto” e “abstrato” associado a globe “globo”, significando esfera,
ou algo como uma esfera, e mundo. Assim sendo, num contexto de n (a globe), a raiz
pode significar “esfera” ou “this (whole) planet” (this troubled globe, “este
problemático globo”, de modo que nenhuma escolha, segundo o autor, é feita por esse
núcleo, então os dois significados são possíveis.
Por sua vez, se um adjetivo é formado a partir da mesma raiz, ou seja, global, a
interpretação de mundo/planeta é escolhida por a. Esta interpretação, e não a
interpretação de “esfera”, é preservada nas derivações seguintes, por exemplo, em

36

globalize “globalizar”, que não significa, segundo o autor, make into a sphere
“transformar em uma esfera”.
Resumindo, a alossemia contextual é o fenômeno no qual é selecionada
determinada interpretação de uma raiz polissêmica. Para haver alossemia contextual,
assim como para haver alomorfia contextual, deve existir uma relação de adjacência ou
o núcleo categorizador deve ser semanticamente/fonologicamente nulo. Essa noção será
utilizada neste trabalho para descrever e analisar a seleção que os categorizadores fazem
a partir de uma raiz polissêmica como √BANAN ( ou √PUT (que forma puta)), que
pode (i) significar a fruta banana, ou (ii) uma pessoa molenga, sem atitude.

3.2

As propriedades dos avaliativos de acordo com a teoria linguística

Para falarmos sobre a pejoratividade, primeiro precisamos localizar esse
fenômeno dentro dos fenômenos linguísticos, ou mais especificamente, dos fenômenos
morfológicos. Pejoratividade ou pejoração fazem parte da Morfologia avaliativa10 que
inclui diminutivos, aumentativos, valorativos e pejorativos (Cf. VILLALVA, 1994).
A morfologia avaliativa, termo cunhado por Scalise (1984), foi considerada por
esse autor como um caso limítrofe entre derivação e flexão. Esse autor, contudo,
considera que os sufixos avaliativos têm um comportamento parcialmente distinto dos
sufixos derivacionais e dos sufixos flexionais, formando um grupo com propriedades
específicas. Scalise (1984) estabeleceu alguns critérios, com base no italiano, para
identificação desse novo grupo de sufixos. Vamos trazer esses critérios seguindo

10

A morfologia avaliativa é denominada por alguns autores como morfologia expressiva (POTTS, 2007;
FORTIN, 2011). Optamos pela primeira nomenclatura, pois a segunda é frequentemente utilizada por
correntes teóricas – cognitivista, semântico-funcional - inconsistentes com a adotada neste trabalho.
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Villalva (1994), que discute as propriedades de Scalise (1984) à luz dos dados do
português. Assim sendo, temos as seguintes propriedades para os avaliativos:

(1)

a.

não alteram a categoria sintática da base;

b.

não

alteram

nenhuma

das

propriedades

morfossintáticas

ou

morfossemânticas da base;
c.

não alteram a estrutura argumental da base;

d.

alteram a interpretação semântica da base;

e.

podem coocorrer em posições adjacentes;

f.

ocorrem à direita dos sufixos derivacionais;

g.

precedem os sufixos de flexão.

Segundo Villalva (1994), a primeira propriedade é comprovada em português
por dados como, por exemplo, pesado (ADJ) e pesadinho (ADJ); dedo (N) e dedinho
(N) etc. Contudo, há dados com o sufixo avaliativo -ão que contrariam a propriedade de
não mudança da categoria como, por exemplo, chorar (V) e chorão (N), empurrar (V) e
empurrão (N) e quarenta (NUM) e quarentão (+N). Há também outros dados curiosos,
que são trazidos por Villalva (1994) mas que foram descritos por Said Ali (1931), os
quais derivam de formas verbais: comilão, beberrão, mandão, apertão, apalpão,
beliscão, arranhão, que, segundo a autora, exemplificam palavras “em que o sufixo tem
uma função depreciativa”.
Por sua vez, Villalva (1994) chama a atenção para o fato de que nem todos os
sufixos que permitem interpretações diminutivas, aumentativas ou depreciativas são
sufixos avaliativos (VILLALVA, 1994: 295). A autora diz que são avaliativos apenas os
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que não alteram a categoria sintática da base, o que, segundo ela, confirma a
generalização proposta por Scalise (1994). Esse tipo de afirmação nos chama atenção,
porque parece partir de uma generalização para classificador os dados, em vez de partir
dos dados para verificar se uma determinada generalização é ou não aplicável.
Villalva (1994) também diz os sufixos avaliativos do português também não
alteram nem determinam a estrutura argumental da base, como pode se observar em (2),
nem alteram as propriedades morfossemânticas como pode se constatar em (3):
(2)

(3)

a. saltar [ ___ ]

saltitar [ ___ ]

b. morder [__SN]

mordiscar [__SN]

c. pedir [__SN, SP]

pedinchar [ __SN, SP]

a. prima [+animado, ...]

priminha [ +animado, ...]

b. gato [ +animado, -humano, ...]

gatinho [ +animado, -humano, ...]

c. livro [ +contável, ....]

livrinho [ +contável, …]

Contrariando uma das generalizações de Scalise (1984), temos os efeitos dos
sufixos avaliativos em relação ao gênero. Villalva (1994) nota que alguns sufixos
formam “exclusivamente” palavras femininas, como as que vemos em (4) e outros que
geram apenas palavras masculinas, como em (5):

(4)

(5)

a. beijo [-fem]

beijoca [+fem]

b. molho [-fem]

molhanga [+fem]

a. chuva [+fem]

chuvisco [-fem]
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b. febre [ +fem]

febraço [-fem]

c. ilha [ +fem]

ilhote [-fem]

d. perna [+fem]

pernão [-fem]

Novamente, para a autora, esses sufixos que mudam o gênero da base podem ser
tratados como sufixos pseudo-avaliativos. Além disso, ela também diz que essas últimas
quatro propriedades, na verdade, servem mais para distinguir esses sufixos dos sufixos
derivacionais e aproximá-los dos sufixos flexionais.
Villalva (1994) considera ainda que, em português, os sufixos avaliativos
modificam a interpretação semântica da base e não alteram como postula Scalise
(1984), porque segundo ela, o autor, ao utilizar alterar, “não pretende afirmar que os
sufixos avaliativos substituem a interpretação semântica da base por uma nova
interpretação semântica” (cf. VILLALVA, 1994: 298), mas podem modificar a
interpretação, preservando essa interpretação. Os dados apresentados são os seguintes:

(6)

a. Este livro é novo.
Este livro é novinho.
b. Vem cedo.
Vem cedinho.

No que se refere à ordem dos sufixos, Villalva (1994) diz que os sufixos
derivacionais precedem os avaliativos (e.g. deda[al]SD [inho]SA) e que estes precedem
os flexionais (e.g. ped r[inha]AS [s]SF).
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Por fim, a autora resume as observações sobre as propriedades dos avaliativos à
luz dos dados do português dizendo que essa língua permite confirmar que “os sufixos
avaliativos exibem um conjunto de propriedades que os distingue dos sufixos flexionais
e dos sufixos derivacionais” e que esse conjunto se assemelha ao que foi proposto por
Scalise (1984), com a ressalva de que é necessário distinguir os sufixos avaliativos dos
sufixos pseudo-avaliativos, ou seja, dos sufixos que podem alterar o valor de gênero da
base.
Stump (1993), assim como também fizeram outros autores, questionou as
afirmações de Scalise (1984). O autor apresentou dados tanto de línguas não românicas,
(que, por terem outra origem, exibiriam mais diferenças com respeito ao italiano, como,
por exemplo, southern barasano), quanto dados de outras línguas românicas (como o
espanhol e o português), que contradizem as propriedades propostas por Scalise (1984).
Para Stump (1993), os princípios propostos por Scalise (1986) não generalizam
bem as características encontradas nas línguas e por isso são questionáveis. Em alguns
momentos, afirma o autor contrariando a afirmação de que os sufixos avaliativos devem
preceder os sufixos flexionais, as marcas da morfologia avaliativa podem ser posteriores
às marcas flexionais, como vemos nos exemplos em: southern barasano (base singular:
coti “pote”, diminutivo singular: cotiaka, base plural: cotiri “potes”, diminutivo plural:
cotiriaka), nos quais o sufixo diminutivo é alocado após a flexão de plural. Sufixos
avaliativos também podem ocorrer entre as regras flexionais, como vemos nos dados do
português: (animal-zinho, pl. animai-zinho-s; compare com animai-s).
É possível também que as regras avaliativas se apliquem antes das regras de
derivação sufixal, por exemplo, em espanhol (base: bandera “bandeira”, diminutivo:

41

banderilla “bandeira decorada usada em touradas”, derivativo pessoal em -ero:
banderillero “aquele que insere a bandeira nas touradas”).
O autor defende também há mudanças de categoria, alterações de propriedades
morfossintáticas e de estrutura de argumentos, na presença de sufixos avaliativos. No
que diz respeito às mudanças de gênero, não somente são possíveis, e até mesmo
comuns, como é a mudança de gênero que torna pejorativa uma formação em alguns
casos. Por exemplo, na língua tigre, a afixação de uma marca de gênero oposta à da
base, fornece um sentido pejorativo à palavra formada: (i) ənas (homem. masc. sing.)
“homem”; (ii) ənesay (homem.masc.sing.diminutivo) “homenzinho”; (iii) ənesät
(homem.fem.sing) “forma pejorativa para homem”. Com uma base feminina, do mesmo
modo, a inserção de um afixo masculino torna a palavra pejorativa: (i) əssit
(mulher.fem.singular) “mulher”; (ii) əssität (mulher.fem.dinutivo) “mulherzinha”; (iii)
əssitay (mulher,masc.singular) “forma pejorativa para mulher”11.
Com isso, Stump (1993) conclui que as regras avaliativas são muito mais livres
do que assume Scalise (1986), ora compartilhando propriedades derivacionais, ora
flexionais. Desse modo, não se pode fundamentar efetivamente a existência de um
subcomponente exclusivo para a morfologia avaliativa, como assume Scalise (1986).
Beard (1995, apud GRANDI; KÖRTVÉLYESSY, 2015) distingue quatro tipos
de regras derivacionais. Uma delas, nomeada como derivações expressivas, reflete a
atitude do falante em relação ao tamanho e ao mérito do referente e ainda afirma que
elas revelam pelo menos cinco funções universais: diminutivo, aumentativo, pejorativo,
afetivo e honorífico.

11

Os exemplos utilizados aqui por Stump (1993) são classificados por Villalva (1994), como já
discutimos, como sufixos pseudoavaliativos, pois são sufixos que alteram o gênero da base. Desse modo,
segundo Villalva (1994), não fariam parte da sufixação avaliativa.
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A partir da influência de Scalise (1984) e considerando as teorias lexicalistas em
voga naquele momento, as discussões e estudos subsequentes acerca da morfologia
avaliativa se detiveram na questão do lugar em que se localizaria a morfologia
avaliativa, se na flexão ou na derivação, com enfoque em afixos avaliativos, o que, por
sua vez, fez com que outras questões importantes sobre a morfologia avaliativa fossem
deixadas de lado.

3.3. A pejoratividade dentro dos estudos sobre os avaliativos

Uma generalização bem aceita na literatura se refere a uma divisão dentro da
morfologia avaliativa. A morfologia avaliativa seria composta por dois tipos de
marcadores avaliativos, quais sejam: quantitativos (diminutivos e aumentativos) ou
qualitativos (afetivos e pejorativos).
O aspecto quantitativo é considerado o núcleo da morfologia avaliativa, sendo
inclusive

o

diminutivo

tido

por

muitos

como

universal

(cf.

GRANDI;

KÖRTVÉLYESSY, 2015) e, consequentemente, é tomado como foco da maioria dos
estudos. No entanto, isso também se deve à maior regularidade de afixos avaliativos
quantitativos, o que facilitaria a identificação de padrões e uma descrição mais
detalhada e aprofundada, uma vez que o aspecto qualitativo seria mais irregular e
variável entre as línguas.
Seguindo uma perspectiva linguística transversal, influenciada principalmente
pela semântica-funcional e que inclui propriedades da dimensão pragmática, Grandi e
Körtvélyessy (2015) elencam as seguintes classes de avaliativos, agrupadas por funções:
(7)
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a.
‘vestido-dim,

Diminuição em quantidade e/ou qualidade (Ewe awu-vi
vestidinho/vestido

curto’,

Eslovaco

dom-ček

‘casa-dim,

casinha/casa pequena’, Espanhol mini-tren‘dim-trem, ‘trenzinho/trem pequeno’,
Kongovata ‘vila’ > kivata-vata ‘pequena vila’);
b.

Aumento em quantidade e/ou qualidade (Berber tabhirt ‘jardim.f’

> abhir ‘jardim.aum. m’, Italiano ragazz-one ‘menino-aum, menino grande,
Francês méga-joie ‘aum-alegria, grande, intensa alegria’);
c.

Variação de idade (Telugu kooti-pilla ‘macaco-jovem um.dim,

jovem de macaco’);
d.

Aproximação,

redução,

atenuação

(Cabécar

bätsë́ -na̱

‘vermelho-att, avermelhado’, Catalão hor-eta ‘hora-dim, cerca de uma hora’,
Nivkh ñeñi-jo- ‘ser doce-att, ser dócil’, Italiano fischiare ‘assobiar’ > fischiettare
‘assobiar despreocupadamente, de modo feliz’);
e.

Intensificação (Italiano campion-issimo ‘campeão-sup, o maior

campeão’, Georgiano axal(t)-axali t’anisamos-i ‘roupas muito novas’);
f.

Afetividade (Búlgaro brát-če ‘irmão-dim, querido irmão menor’);

g.

Hipocorismo (Eslovaco Eva > Evka);

h.

Expressão de posição social (Grego moderno ypallīl(os)-akos

‘empregado-dim,

um

empregado

pouco

importante’;

ypallīl(os)-ara

‘empregado-aum, um empregado importante’);
i.

Desprezo (pejoratividade) (Italiano govern-icchio ‘governo-pej,

governo muito ruim’, Catalão cuiner-et ‘mau cozinheiro’, Wichí hin’u-fwaj
‘homem-dim, homenzinho (desprezo))’;
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j.

Autenticidade/prototipicalidade (Italiano burro burro ‘manteiga

manteiga, manteiga de verdade’, Kwaza kanwa-tete ‘canoa-int, canoa de
verdade’).

Dessas, as classes a., b. e c. fariam parte da morfologia avaliativa quantitativa12,
enquanto as classes restantes pertenceriam à morfologia avaliativa qualitativa.
Segundo os autores, na esfera quantitativa, não há interferência das opiniões e
sentimentos do falante, pois essa se refere a propriedades objetivas e reais de um item,
enquanto a esfera qualitativa reflete a percepção subjetiva do falante acerca de um
desvio de um padrão cultural, socialmente determinado e compartilhado por uma
comunidade.
Visto que a cultura e a sociedade são diferentes uma da outra e estão em
constante mudança, a esfera qualitativa se basearia em parâmetros variáveis e
temporários, envolveria a dimensão pragmática, os sentimentos do falante e sofreria
grande influência do contexto extralinguístico e, portanto, seria de difícil descrição e
definição.
Uma série de fatores e assunções poderia explicar a falta de trabalhos na área da
morfologia avaliativa, tanto de modo amplo quanto mais especificamente acerca do
aspecto qualitativo no qual o pejorativo, nosso objeto de estudo, se insere. A maioria
dos teóricos enfatizou a natureza excepcional da morfologia avaliativa, tal como Grandi
e Körtvélyessy afirmam (2015: 4): “Evaluative complex words have often been placed

12

Os autores também utilizam o termo “morfologia avaliativa descritiva” para se referir à esfera
quantitativa.
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at the periphery of morphology, taking it for granted that their behaviour is largely
unpredictable and irregular.” 13.
Os autores ainda ressaltam as muitas questões não abordadas pelos estudiosos da
área, afirmando que diminutivos, aumentativos, pejorativos e afetivos sempre foram
analisados como categorias independentes, ignorando as possíveis relações entre eles; e
que, devido à falta de uma definição clara e explícita de morfologia avaliativa, não há
chance de haver compatibilidade entre os estudos, que acabam por ficar apenas de
acordo com a intuição dos pesquisadores.
Reorganizando as funções apontadas a partir de outros critérios, Grandi e
Körtvélyessy (2015) criam uma escala semântica14que indica o aumento ou diminuição
de uma propriedade específica seja em quantidade ou qualidade, segundo a qual a
avaliação ocorre como um eixo com duas extremidades opostas: positivo (+) e negativo
(-) (o valor padrão ou default corresponde à zero). Em relação à propriedade da
quantidade, ou seja, as avaliações quantitativas, essas expressam: (i) uma mudança em
direção ao final positivo do eixo indica um aumento na posse de uma propriedade
específica em quantidade e qualidade (por exemplo, dimensão física) e (ii) uma
mudança em direção à extremidade negativa do eixo indica uma diminuição na posse de
uma propriedade específica, em quantidade e qualidade. Por outro lado, a propriedade
qualidade, isto é, a avaliação qualitativa, pode ser representada por uma mudança em
direção ao final positivo do eixo correspondente ao ‘sentimento’ da escala semântica,
caso expresse um sentimento positivo do falante em relação a um objeto, uma ação,

13

“Palavras avaliativas complexas têm sido frequentemente colocadas na periferia da morfologia,
assumindo como certo que seu comportamento é amplamente imprevisível e irregular”. (tradução nossa)
14
Os autores abordam igualmente a relação entre avaliação e comparação, que também é frequentemente
abordada considerando escalas semelhantes, principalmente levando em conta a divisão entre avaliação
relativa e avaliação absoluta (Cf. BOGAL-ALLBRITTEN, E., 2011).
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uma pessoa etc.; ou no final negativo do eixo, se expressar um sentimento negativo do
falante.
Grandi e Körtvélyessy (2015) formulam uma definição de construção avaliativa
que não se baseia em critérios específicos de uma língua. Segundo os autores, fariam
parte da morfologia avaliativa construções que atendessem a duas condições. A primeira
condição, relacionada ao nível semântico funcional, prevê que a construção deve ter a
função de atribuir um valor diferente do padrão ou default (dentro da escala semântica a
que pertence) a um conceito; esse valor geralmente coincide com uma mudança para o
final negativo ou positivo da escala e é atribuído sem recorrer a parâmetros de
referência externos ao próprio conceito. A segunda condição, relacionada ao nível
formal, postula que a construção deve incluir pelo menos a expressão explícita do valor
padrão (por meio de uma forma linguística lexicalmente autônoma e reconhecida pelos
falantes da língua como uma palavra real) e um marcador avaliativo (um elemento
linguístico especificamente dedicado a expressar essa mudança, que pode ser um sufixo,
prefixo, circunfixo, morfema léxico, etc.). A expressão de tal forma, ou conceito padrão,
geralmente coincide com a base de uma construção sintética e com o núcleo de uma
construção analítica.
Os autores também definem o que seriam marcadores avaliativos, que poderiam
ser sufixos, prefixos, a reduplicação de um morfema lexical, um circunfixo etc. e
enfatizam que uma identidade funcional não implica necessariamente em uma
identidade formal, ou seja, uma função não precisa ter uma correspondência formal
única e/ou específica, o que coincide com a visão defendida pela MD, na qual essa falta
de correspondência biunívoca é tratada como uma relação de um para muitos, ou seja,
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um único morfema pode conter várias funções, não há obrigatoriedade de que cada
morfema tenha apenas um sentido.
Caso a condição semântico-funcional não seja atendida, há a exclusão da
formação da morfologia avaliativa, porém, isso não é válido para a condição formal.
Construções que atendessem as duas condições seriam prototípicas e caso não
atendessem seriam não prototípicas (periféricas).
Grandi e Körtvélyessy afirmam que o status da morfologia avaliativa depende
das relações entre morfologia flexional e derivacional, que diferem de língua para
língua15 e que, por isso, a morfologia avaliativa se restringiria somente em certas línguas
e, portanto, não seria uma característica universal das línguas humanas.
Nas palavras de Grandi e Körtvélyessy (2015: 11):
“Nevertheless, there are numerous instances of qualitative
evaluation which can be accounted for by means of systemic
constraints only, independently of the specific speech situation or
context.

Consider,

‘mother-AUG’,

among

expressing

a

others,
pejorative

Slovak

mam-isko

evaluation,

and

MAM-ička ‘mother-DIM’, with affectionate meaning: in both of
these cases the qualitative evaluation is inherent in the meaning
of words at the system level16.”

15

Construções avaliativas se comportam como formações derivadas em algumas línguas, as românicas,
por exemplo, enquanto podem se comportar em outras como formações flexionadas, como nas línguas
Bantu, por exemplo (Cf. GRANDI; KÖRTVÉLYESSY, 2015).
16
No entanto, existem inúmeras instâncias de avaliação qualitativa que podem ser explicadas apenas por
meio de restrições sistêmicas, independentemente da situação ou contexto específico da fala. Considere,
entre outros, o Eslovacomam-isko ‘mãe-AUM’, expressando uma avaliação pejorativa, e MAM-ička
'mãe-DIM', com significado afetivo: em ambos os casos, a avaliação qualitativa é inerente ao significado
das palavras no nível do sistema. (tradução nossa)
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Mesmo se tratando do núcleo quantitativo, no que tange à avaliação qualitativa,
há apenas menções a possíveis interpretações pejorativas ou valorativas de afixos
diminutivos ou aumentativos.
Há uma certa regularidade na avaliação, independentemente da situação de fala
ou contexto, o que pode ser um indício de que a avaliação seja algo sistêmico.
Dentre os poucos estudos na área, quase sua totalidade aborda afixos
diminutivos e/ou aumentativos sem relacionar afixos com avaliação qualitativa, o que
reafirma a relevância do presente estudo.

3.3.1 Discutindo a definição de pejoratividade em sufixos: Frota (1985)

Frota (1985) desenvolveu um estudo de abordagem semântica, que se encontra
no âmbito dos estudos descritivos sobre formações pejorativas sufixais. A autora
coletou um corpus de cerca de 200 palavras pejorativas com os seguintes sufixos: –ão,
-eiro, -ento, –udo, -ção, -agem, -ice, -ada e –aria.
Os dados foram divididos inicialmente entre adjetivos e substantivos17
pejorativos e, posteriormente, classificados de acordo com suas características
gramaticais e, principalmente, de acordo com suas características semânticas.
Tanto em relação aos adjetivos quanto em relação aos substantivos, ao consultar
várias gramáticas tradicionais, a autora aponta a lacuna de estudos sobre o pejorativo,
bem como a falta de investigação sobre esse processo, além de destacar que o pejorativo
não tem sido objeto de análise central.

17

A autora utiliza o termo “substantivo”, de acordo com o modelo teórico adotado no referido trabalho
que segue, principalmente, as assunções de Basílio (1980). Nós utilizamos o termo “nome”, denominação
mais adequada ao modelo teórico adotado, a Morfologia Distribuída.
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No que diz respeito à análise, foram adotados os seguintes critérios pela autora:
a) características gramaticais e principalmente semânticas da base; b) parcela de
significado atribuível ao sufixo, tendo em vista o significado geral das bases derivadas;
c) identificação da pejoratividade em cada caso, d) localização dessa pejoratividade,
seja na base, no sufixo ou em ambos.
Os adjetivos pejorativos selecionados incluíam os seguintes sufixos: –ão, -eiro,
-ento e –udo18. Todos são passíveis de flexão de gênero e de número19.
De modo geral, as gramáticas consultadas por Frota (1985) podem até fazer
alusão ao significado pejorativo, porém apenas no caso dos sufixos diminutivos e
aumentativos e sem investigar essa possível pejoratividade. A autora optou por não
investigar sufixos aumentativos e diminutivos, pois acreditava que, no geral, eles apenas
acentuam ou minimizam a carga semântica da base, seja ela pejorativa ou não. Podemos
citar como exemplo o sufixo -ão em “bobão” ou bonitão”, que só aumenta a carga
semântica, enquanto -inho pode minimizar a carga positiva ou minimizar a carga
pejorativa em “bonzinho” ou “burrinho”20. Passaremos, agora, a descrever algumas das
características dos principais sufixos descritos por Frota (1985).

O sufixo –ão

18

Exemplos: -ão (mandão, respondão), -eiro (bagunceiro, fofoqueiro), -ento (barulhento, birrento), -udo
(cabeludo, narigudo).
19
Uma característica comum desse conjunto de formações adjetivais que vale a pena destacar é que,
embora sejam formações basicamente adjetivas, elas podem funcionar como nome, sem implicar qualquer
alteração semântica relevante.
20
O sufixo –eco se mostra interessante e é tido nas gramáticas como sufixo diminutivo. Porém, para a
autora sua função diminutiva é muito mais a de minimizar o valor ou mérito daquilo designado pela base
do que de acrescentar a noção de tamanho pequeno tendo, portanto, fundamentalmente, uma função
pejorativizadora.
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O sufixo –ão funciona como elemento formador de adjetivos pejorativos, quando
se anexa a bases verbais. As formas agentivas em –ão, cujo significado é ‘aquele que x
em excesso’, onde x representa o significado da base verbal, são responsáveis pelo
significado de agente. Além disso, o sufixo –ão presente nas formas derivadas, indica a
repetição excessiva, abusiva, da ação expressa pelo radical verbal. É nesta ideia de
excesso, mais particularmente de realização de determinada ação com uma frequência
excessiva por um mesmo agente, que se encontra a pejoratividade expressa por essas
formações.
A autora cita Rosa (1982), que afirma que o valor pejorativo desses agentivos
fica evidente se os compararmos com agentivos derivados com outros sufixos, que
expressam de forma neutra o caráter aspectual da forma derivada, por exemplo (i)
mandão, mandador e mandante e (ii) pidão, pedidor e pedinte.
Ressalta-se ainda que o sufixo -ão pode se anexar a verbos já pejorativos ou
neutros, em geral verbos de ação, e isso evidencia ainda mais a pejoratividade como nos
exemplos: (i) adivinhar, adivinhão e (ii) chorar, chorão. Há ausência de agentivos em
–ão como *trabalhão e *ajudão, derivados a partir de verbos que a sociedade julga
como positivos. Isto indica a incompatibilidade entre –ão, sufixo de carga pejorativa e
verbos com essa semântica positiva. Não se pode confundir, contudo, a pejoratividade
da base – a ela intrínseca ou por ela adquirida pelo contato com o sufixo – com a
pejoratividade obrigatória do sufixo, cujo significado é “aquele que x em excesso”,
onde x representa o significado da base verbal, segundo a autora.

O sufixo –eiro
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O sufixo –eiro se une a determinados substantivos. As formações pejorativas têm
um significado descrito como “agentivo em relação a x”, como em baderneiro, ou seja,
são agentes de determinada ação expressa pela base. A pejoratividade deste sufixo, que
reside na habitualidade abusiva com que o agente faz determinada coisa, quando
associado a substantivos que designam uma ação, quase sempre é intrinsecamente
condenável, porém, também pode ser neutra.
Via de regra, as bases desse grupo (bagunça/bagunceiro, fofoca/fofoqueiro,
política/politiqueiro) já podem ser consideradas pejorativas, pois designam “ação ou
resultado de ação socialmente condenáveis”. Isso poderia nos levar a concluir que a
pejoratividade se encontra na base e que o sufixo expressa apenas a noção de agente.
Contudo, conforme descreve Frota (1985), politiqueiro, por exemplo, tem base neutra.
Política é uma forma pejorativa somente dependendo do contexto. No máximo pode ser
considerado como termo ambíguo, intrinsecamente, mas não pode ser considerado
negativo. Ainda assim, é o sufixo –eiro que desfaz essa ambiguidade, ficando a base
apenas com seu valor pejorativo. Portanto, “politiqueiro” não designa apenas o
indivíduo que faz política através de processos “pouco corretos”, mas aquele indivíduo
que está reiteradamente fazendo este tipo de política. Para Frota (1985), essa
constatação sugere que, assim como –ão, com bases verbais, -eiro, com bases
substantivas, acumula duas cargas semânticas: (i) traz para a forma derivada o
significado de agente, bem como (ii) indica a frequência excessiva com que o agente
realiza a ação expressa pelo substantivo.

O sufixo –ento
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Foram analisados dois tipos de derivação de adjetivos pejorativos em –ento. Em
ambos os casos, as bases são substantivos, mas apresentam características semânticas
diferentes.
O primeiro tipo de derivação, segundo Frota (1985), produz formações
semanticamente interpretadas como ‘aquele ou aquilo que apresenta uma propensão a
x’. São exemplos desse tipo: rabugem/ rabugento, pirraça/ pirracenta. A forma
substantiva foi selecionada pela autora, porque a forma verbal é quase sempre
desconhecida do falante como, por exemplo, em barulhento, que é interpretado como
“aquele ou aquilo que faz barulho” e não como “aquele ou aquilo que barulha”. Esta
opção tem implicações importantes. Perguntou-se aos falantes21 qual a diferença entre
brigão e briguento. Todos disseram que brigão é aquele que efetivamente briga,
enquanto briguento é aquele que gosta de criar confusões ou brigas sem
necessariamente participar delas. Esta declaração foi reveladora, para Frota (1985), e
permitiu que a autora afirmasse que “brigão” e formações equivalentes estão associadas
a verbos e expressam a noção de ação, típica do verbo. Por sua vez, briguento e
formações equivalentes foram associadas a substantivos, expressando a noção de
qualidade, típica dessa classe de palavras. A formação em –ento, também é agentiva, no
entanto, é mais designativa daquele que apresenta uma “propensão a uma ação”, do que
propriamente dito daquele que “exerce essa ação”. Todos os itens do corpus de base
substantiva designam atitudes, ações, etc., e são quase sempre consideradas
condenáveis, ou seja, o sufixo –ento é compatível com bases já pejorativas.

21

Falantes foram consultados, porém, não há detalhamento a respeito da quantidade de falantes, nível de
escolaridade, quem eram ou como foram realizadas essas consultas.
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O segundo tipo de derivação em –ento produz formas que designam ‘aquele ou
aquilo que tem ou que é como x’, sendo x uma característica daquilo que é designado
pela forma derivada como barulho/barulhento, gosma/gosmento. Segundo a autora,
itens como barulhento, que aparecem nos dois tipos de derivação, devem ser
interpretados dessas duas maneiras: (i) significando ‘aquele ou aquilo que provoca
barulho’, agente, ou (ii) significando ‘aquilo que tem ou recebe barulho’, como uma rua,
mas não o produz.

O sufixo –udo
O sufixo -udo pode apresentar carga pejorativa na formação de adjetivos, cujas
bases são substantivos que designam partes do corpo22. Quase todas as bases são
neutras, segundo a autora. Embora seja quase sempre pejorativo, há casos como sortudo
e carnudo que impedem a generalização.
A interpretação semântica desses adjetivos é ‘que tem muito x’, sendo x a base.
Para Frota (1985), a pejoratividade é determinada pelo sufixo e reside no excesso, no
tamanho ou quantidade daquilo que é designado pela base. A classificação da forma
pejorativa, no entanto, vai depender dos valores do grupo social em questão. Isso
demonstra, para a autora, um caso de condicionamento do linguístico ao cultural, pois,
se a base designa uma parte do corpo valorizada para aquele grupo social, como a
bochecha no caso de bebês, seu excesso será apreciado e a formação em –udo não será
pejorativa.

22

A autora optou por restringir a partes do corpo, pois coisas como sortudo e carnudo não são formas
pejorativas, mas depois refletiu e encontrou formações como abelhudo e sisudo, que são pejorativos.
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A autora estabelece uma diferenciação entre sentido referencial e sentido
conotativo, dando como exemplo a formação “linguarudo”23. Linguarudo não se refere a
alguém que tenha a língua com alguns centímetros além da média, que seria o sentido
referencial, mas se refere a alguém que fala demais. Esse sentido é classificado como
conotativo24.

Discussão
Os quatro sufixos analisados, enquanto elementos formadores de adjetivos
pejorativos, são responsáveis pela pejoratividade encontrada nas formações de que
fazem parte. Independentemente do contexto, bem como do sentido negativo da base,
para a autora, é inegável que esses sufixos apresentam função pejorativizadora.
Os sufixos -ão e –eiro expressam o excesso na habitualidade ou frequência com
que uma ação (verbo no primeiro caso e substantivo no segundo) é realizada, seja esta
ação negativamente valorizada ou não. O sufixo -udo, por sua vez, expressa excesso em
termos de quantidade ou tamanho de determinadas partes do corpo humano, ou seja,
expressa desvio dos padrões sociais. Já o sufixo -ento, como a autora concluiu tendo em
vista os dois casos de derivação analisados, tem sua carga pejorativa somada, quase
sempre, à pejoratividade das bases, produzindo formas que designam indivíduos ou
coisas que provocam rejeição, ou que designam indivíduos socialmente condenáveis por
apresentarem uma propensão a atitudes igualmente condenáveis.

23

Algumas formações, cujas bases não se aplicam à análise feita, tratam de partes do corpo já pejorativas,
como trombudo. Outro caso é papo/papudo, que é considerado antiestético e faz referência a partes de
animais ou a alguma pessoa que conta muita vantagem.
24
Frota (1985) ainda pontua que algumas formações sofreram extensão de sentido como peitudo, que além
da semântica pejorativa, pode significar corajoso. Outro caso é a formação cabeçudo, que além da cabeça
grande pode designar teimoso.
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Frota (1985) trata também dos processos de derivação de nomes25 pejorativos
com diferentes sufixos, -eiro, -ção, -agem, -ice, -ada e –aria.

O sufixo –eiro
As formações em -eiro são agentivas que designam ‘aquele que exerce uma
atividade que envolve x’, sendo x a base. As bases são nominais, assim como as
derivadas, embora alguns autores afirmem que estas também podem funcionar como
adjetivos. A autora faz uma distinção entre os dois tipos de -eiro apresentados e diz que
tal distinção é de natureza semântica. No primeiro tipo, os substantivos base designam
‘ação ou resultado da ação’ (e.g. baderna/ baderneiro). O segundo tipo designa ‘aquilo
em torno do qual se realiza uma atividade’ (e.g. política/ politiqueiro).
O exame de formações em –eiro como jornaleiro, confrontadas com formações
em –ista como jornalista é algo interessante para a autora. Para analisar essa questão,
Frota (1985) considera o grau de formalidade linguística26, pois o maior ou menor grau
de formalidade expresso pelos sufixos estaria relacionado à expressão do grau maior ou
menor de valorização social da atividade. A base já pejorativa e que se refere a algo
menos sofisticado prefere –eiro como, por exemplo, em bicheiro, lixeiro e violeiro. Já a
base que se refere a algo prestigiado, sofisticado, considerada base neutra, prefere –ista
como em ecologista, cartunista, violinista. Portanto, algumas dessas formações não são
formas pejorativas, apenas designam atividades com baixo status social. Vale a pena
destacar que formações em –eiro são usadas como pejorativas em oposição a formas em

25

Quanto a flutuação entre as classes de nome (substantivo) e adjetivo, a autora enfatiza que ela se dá
principalmente nas bases e não nas formas derivadas, ao contrário do que ocorre com as formações
adjetivais presentes em seu estudo. Por exemplo, malandro pode ser classificado como adjetivo ou nome,
mas malandragem só pode ser nome.
26
Foi adotada a visão de Miranda (1979), que estabelece distribuição complementar entre os dois sufixos
(-eiro e –ista) a partir do grau de formalidade linguística.
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–ista, para designar ‘aquele que faz x mal’, sendo x a base. Por exemplo, pianeiro no
lugar de pianista, para designar alguém que “toca piano mal”.

O sufixo –ção
A derivação de nomes pejorativos com verbos e o sufixo –ção é um processo
muito produtivo, afirma a autora. Esse processo pode ocorrer com bases verbais de
diferentes conjugações e naturezas diversas, por exemplo: falação, arrotação e bateção.
Os produtos têm uma pejoratividade provocada pelo sufixo, não sendo importante se
são bases verbais já pejorativas ou não, pois, há pejoratividade também em formas
compostas por bases neutras.
Além da função nominalizadora, -ção, neste caso específico, apresenta noção
aspectual de duração, que se sobrepõe à noção pejorativa. Por exemplo, “deixa de tanta
estudação”, “para de tanta bateção”27, é uma crítica do falante ao caráter iterativo ou
durativo da realização de determinada ação, pois vai além de um determinado limite de
tolerância subjetivamente estabelecido por cada um dos falantes. A maioria das
formações é de uso estritamente coloquial, há poucas com uso amplo como bajulação.

O sufixo –agem (-ada e –aria)
O sufixo -agem é um sufixo que se caracteriza por expressar a noção de ação,
seja em formações deverbais ou denominais. Esse sufixo é pouco produtivo em
formações pejorativas. O uso de um sufixo de ação verbal para pejorativizar algo que
não seria primariamente uma ação (verbo), mas sim um indivíduo caracterizado por
uma qualidade (adjetivo/substantivo), exige um deslocamento muito grande em relação

27

Nesse caso, o contexto sintático “deixa”, “para”, presente nos exemplos nos parece contribuir para a
pejoratividade.
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a seu uso primário, o que explica a preferência pelo uso de outros sufixos. O
deslocamento é responsável pela extrema pejoratividade, então, o falante pode optar por
–agem para ficar mais fortemente pejorativo como, por exemplo, tagarelagem. Caso
opte por –ice, a formação será menos pejorativa como em tagarelice.
Para fins de estudo do pejorativo, apenas dois tipos de derivação denominal em
–agem interessam, afirma a autora. O primeiro deles é aquele no qual as formas
derivadas têm como sentido primário ‘ato de x’, sendo x a base: barbeiro/barbeiragem,
bobo/bobagem, moleque/molecagem e galinha/galinhagem, entre outros. O outro é
aquele cujas formas derivadas expressam a noção de coletivo, que interpretaremos como
‘coletivo de x’: malandro/malandragem.
As bases designam um indivíduo de comportamento condenável, o que revela
que –agem possui carga pejorativa compatível apenas com bases igualmente
pejorativas, quando da derivação de nomes pejorativos.
O sentido de ‘ato de x’ é comum a todas as formações listadas, mas várias delas
podem também designar ‘qualidade de x’ ou ‘comportamento próprio de x’, como uma
extensão do sentido primário (e.g. vagabundo/vagabundagem). Pelo fato de terem três
interpretações possíveis, são formas ambíguas, o que nos leva a recorrer ao contexto
sintático para decodificação correta. Por exemplo, em “ele não se emenda, vive na
molecagem” temos a interpretação de ‘comportamento próprio de moleque’, já em “me
deixar esperando foi a pior molecagem que você já me aprontou”, a semântica é a de
‘ato de moleque’. O contexto sintático, segundo a autora, quase sempre nos dá
evidências para interpretarmos corretamente a formação em -agem, mas outras
evidências também ajudam como, por exemplo, (i) a possibilidade de flexão de número
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se for ‘ato de x’ e (ii) a tendência a se combinar com formas verbais no aspecto
imperfectivo (em geral, presente e imperfeito do indicativo) quando é ‘qualidade’.
Segundo Frota (1985), quando designam ‘ato de x’, as formações em -agem
concorrem com –ada, como cafajestada, uma base que pode se combinar com um ou
outro sufixo, ou como cachorrada, que não se usa com –agem28. Concorrem também
em menor escala com formações em –aria, como putaria e com –ice, como em putice.
Por sua vez, a autora afirma que, quando designam ‘qualidade de x’, as formações em
-agem concorrem com –ice que, inversamente ao que ocorre com –agem, forma
primariamente nomes que indicam determinada ‘qualidade’, os quais, via de regra,
passam a ser usados também para indicar ‘ato’, como bobice e veadice. Pode-se
observar ainda que, quando designam ‘coletivo de x’, as formações em -agem
concorrem com –aria, como em velharia e boataria e, novamente, com –ada como em
cachorrada. Estes dois sufixos, inclusive, permitem seu acréscimo a bases neutras com
muito mais frequência.

O sufixo –ice
O sufixo -ice traz a noção de ‘ato’ e ‘qualidade’ e se soma a bases adjetivas e/ou
a nomes29. Os produtos são sempre nomes, simples ou compostos, e significam
‘qualidade de x’ ou ‘ato de x’, sendo x a base. A autora ressalta que há pouquíssimas
formações em –ice com sentido estritamente neutro, a maior parte delas é pejorativa.
Porém, assim como suas bases, formações em –ice podem ou não ser pejorativas,
dependendo do contexto.
28

Apesar de a autora fazer essa afirmação, podemos encontrar palavras como cachorragem, que parece
poder denotar algo como “ato de cachorro”, sendo cachorro no sentido abstrato, assim como cachorrada
também pode ter um sentido abstrato/metafórico.
29
A autora optou por não se deter nas formações de outras classes, como mesmice, cuja base é um
pronome, por exemplo.
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A autora classifica, de acordo com critérios semânticos, os usos de –ice em
formações pejorativas em cinco casos, estudando-os separadamente como pequenos
grupos dentro de seu corpus. O primeiro caso inclui formações geralmente usadas para
se referir a crianças, mas, que também podem se referir a seres de idade tenra ou adultos
com características infantis. Seu uso se dá para amenizar o valor negativo de uma
atitude ou qualidade, como é o caso de gulodice que, segundo a autora, é um modo de
amenizar gula, transformando um pecado capital em apenas um “pecadilho”.
O segundo caso se refere a formações em –ice que podem ser neutras ou
pejorativas, dependendo do contexto, e são derivadas a partir de gentílicos. É o caso de
mineirice, que na sentença “A mineirice do Tancredo põe a perder as suas melhores
qualidades” é pejorativo, mas em sentenças como “Entre as melhores qualidades de
Tancredo sobressai a sua mineirice”, é positivo.
O terceiro caso é composto por formações, cujas bases são nomes comuns
oriundos de nomes próprios, que são neutros. À medida que o nome próprio deixa de se
referir a uma pessoa ou personagem específico e passa a designar um conjunto de
características identificando determinado contexto cultural, ele passa a ser um nome
comum como, por exemplo, Maluf, que dá origem a malufice. Ao confrontar algumas
dessas formações com –ice com formações com -ismo, fica evidente, para a autora, a
pejoratividade das primeiras. Compare malufice x malufismo. A carga pejorativa é
trazida exclusivamente pelo sufixo -ice e esta carga se mostra muito forte.
No quarto caso, as formas derivadas a partir de bases nominais que designam
‘aquele que exerce uma atividade’ e seus produtos significam ‘qualidade ou ato de x’,
embora a autenticidade de x possa ser falsa ou duvidosa. Exemplo desse caso é
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professorice que, ao ser usado, pode não estar se referindo, necessariamente, à
qualidade de quem de fato é professor, mas a alguém que assume ares de professor.
Por fim, no quinto caso, por meio do qual seria formada a maioria dos nomes em
–ice, os produtos significam ‘qualidade ou ato de x’. As bases, que podem ser adjetivos
ou nomes, já são pejorativas, como burro/burrice e idiota/idiotice.

Discussão
Entre os quatro sufixos formadores de nomes pejorativos há diferenças quanto à
carga pejorativa e ao grau de produtividade. Vimos que, segundo a autora, o sufixo
–eiro, por ser o sufixo tradicionalmente usado para designar atividades de menor
prestígio social (e.g. lixeiro), assimilou uma carga negativa e passou a ser usado como
sufixo pejorativizador, designando ‘aquele que desempenha mal uma atividade
(pianeiro).
O sufixo –ção, por sua vez, possui acentuada carga pejorativa quando associado
a verbos, na medida em que expressa o caráter iterativo ou durativo da realização de
determinada ação, sendo essa iteração ou duração malvista pelo falante (e.g. bateção).
Já o sufixo –agem, que acrescentado a bases não verbais exige um deslocamento
semântico muito grande em relação a seu uso primário, apresenta produtividade
pequena, além de apenas ser aceitável, via de regra, quando associado a bases já
pejorativas (cafajestagem/sacanagem). Esse sufixo tem o sentido de ‘ato’ e também de
‘qualidade’, ‘comportamento’ ou ‘coletivo’.
Por fim, o sufixo –ice, que pode se somar a bases com diferentes características
gramaticais e semânticas, apresenta elevada produtividade não só quando se trata de
formações indiscutivelmente pejorativas (e.g. putice, professorice e cretinice), mas

61

também quando se trata de formações que só são pejorativas dependendo do contexto
(e.g. mineirice). Nas formações em que aparece, -ice significa ‘ato’ e/ou ‘qualidade’.
O estudo de Frota (1985) é um estudo de abordagem semântica, que se encontra
no âmbito dos estudos descritivos. Para a autora, as maiores contribuições da sua
investigação foram demonstrar como o fator semântico é mais relevante que a
categorização sintática no processo de derivação, além de ser a primeira tentativa de
tratar o pejorativo como objeto central de análise. Isso foi feito considerando as relações
semânticas entre determinados radicais ou bases, determinados usos de sufixos e
determinados produtos.
Ao final do trabalho, a autora ainda destaca a importância do fenômeno da
pejoratividade e a necessidade de novos estudos, que possam estabelecer critérios mais
rígidos para descrever melhor o que é o pejorativo na nossa língua, bem como uma
escala de pejoratividade.

3.3.2. O pejorativo sufixal (OLIVEIRA, 2017 e MINUSSI e OLIVEIRA,
2018)

A partir do estudo de Frota (1985) e na tentativa de dar uma resposta à
interpelação da autora quanto à definição de critérios mais rígidos para melhor
descrever as formações pejorativas, desenvolvemos em 2017 o estudo Observações
sobre o pejorativo sufixal: relações entre semântica e sintaxe.
O objetivo dos trabalhos de Oliveira 2017 e Minussi e Oliveira (2018) foi
analisar a pejoratividade na derivação sufixal, tomando como base formações
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pejorativas com os seguintes sufixos: -ão, -esco, -eiro, -filo, -oide, -ice, -ento, -udo,
-agem, -ada, -aria, -oso, -eco e -ista. Entre as palavras coletadas estão: encheção,
enrolão,

animalesco,

caricaturesco,

poeteiro,

politiqueiro,

cinéfilo,

pedófilo,

comunistoide, debiloide, babaquice, baianice, piolhento, pirracento, borrachudo,
bocudo, libertinagem, malandragem, sarrada, trepada, bruxaria, gritaria, jeitoso,
manhoso, traveco, xaveco, comunista, satanista, etc.
Foi selecionado um corpus de 306 palavras e a análise foi desenvolvida seguindo
o modelo teórico da MD (HALLE; MARANTZ, 1993 e MARANTZ, 1997, 2001).
Dentro desse quadro teórico, Minussi e Oliveira (2018) elaboram as seguintes questões:
a) o significado pejorativo é dado na primeira concatenação de um sufixo às raízes? b)
Há sufixos pejorativos que podem ser alocados após a primeira categorização? Quais
seriam, então, os sufixos pejorativos que se concatenam diretamente na primeira fase e
quais seriam incluídos após a primeira concatenação de um categorizador? Como
consequência das respostas encontradas, os autores ainda colocam outras perguntas
como: i) caso os sufixos se concatenassem à raiz, poderiam eles criar novos
significados? Isto é, estando inseridos na primeira fase, os sufixos pejorativos poderiam
determinar interpretações?; (ii) no caso de os sufixos se anexarem a palavras já
existentes, as palavras formadas carregariam algum significado já negociado, ou os
sufixos, ainda assim, poderiam modificar seu significado por completo? A hipótese dos
autores era de que os sufixos poderiam contribuir para o significado pejorativo das
formações.
Com o intuito de verificar essa hipótese principal, foram aplicados dois
pré-testes e um teste final baseado nos resultados dos pré-testes realizados
anteriormente.
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Todos os testes foram aplicados por meio da plataforma Google Forms e foram
divulgados através de redes sociais, tanto por perfis pessoais, quanto por perfis
relacionados a temas acadêmicos, logo era esperado que a maioria dos respondentes
fosse de jovens universitários.
O pré-teste 1 foi elaborado com as bases das formações classificadas como
pejorativas. Com o intuito de verificar se as formações previamente selecionadas eram
de fato pejorativas ou não, nesse pré-teste foi apresentada uma definição de
pejoratividade30 e solicitou-se ao participante que assinalasse as bases que possuíssem
um sentido pejorativo. Assim, os autores poderiam analisar se a interpretação pejorativa
surgia com a concatenação do sufixo, ou se a interpretação já existia na base. O
pré-teste 1 foi respondido por 210 pessoas. Optou-se por analisar as vinte opções mais
assinaladas pelos respondentes. Entre as 137 formações analisadas, as opções mais
assinaladas foram: 1. puta (82,9%); 2. bicha (74,8%); 3. viado (74,8%); 4. rabo (65,7%);
5. cabaço (65,7%); 6. teta (62,9%); 7. chifre (58,1%); 8. trepar (58,1%); 9. rapariga
(58,1%); 10. cagar (56,7%); 11. sarrar (49,5%); 12. fuleiro (45,7%); 13. cafajeste
(44,3%); 14. burro (39,5%); 15. chilique (39,5%); 16. gordo (35,7%); 17. moleque
(33,3%); 18. crente (30,5%); 19. feio (25,7%) e 20. vacilar (25,7%).
O pré-teste 2 contemplou as formações derivadas do corpus e, em razão de sua
extensão, foi dividido em duas partes. Tanto na parte A quanto na parte B, os autores
optaram por analisar as formações pejorativas que obtiveram um índice igual ou
superior a 50% de respostas. A parte A do pré-teste 2 foi respondida por 171 pessoas.

Apresentamos a seguinte definição de pejoratividade: “Entendemos que o pejorativo pode
ser definido como termo utilizado para expressar conceitos negativos e/ou desvalorizados por
determinado grupo social, incluindo indivíduos, atos e/ou características em desacordo com
padrões estéticos e culturais do grupo em questão”.
30
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Foram analisadas 127 formações no total. Entre as palavras que atingiram um índice
maior que 50% estavam: 1. cagão (82,5%), 2. filha da putice (72,5%), 3. baianice
(71,9%), 4. filha da putagem (67,8%), 5. cabeção (66,7%), 6. fedorento (66,1%), 7.
chorão (65,5%), 8. barraqueiro (65,5%), 9. cachaceiro (65,5%), 10. catarrento (65,5%),
11. enrolão (64,9%), 12. chifrudo (64,9%), 13. infantiloide (63,7%), 14. fofoqueiro
(62,6%), 15. bucetudo (60,8%), 16. cabacice (59,6%), 17. burrice (57,9%), 18. cafonice
(57,9%), 19. carniceiro (56,7%), 20. breguice (56,1%), 21. desgracento (55,6%), 22.
babaquice (54,4%), 23. barrigão (53,8%), 24. chiliquento (53,2%), 25. crentice (52,6%),
26. beiçudo (52,6%), 27. asqueroso (51,5%).
Assim sendo, 27 palavras obtiveram um índice acima de 50%, na parte A do
segundo pré-teste. Foram as seguintes formações: 8 palavras com o sufixo –ice; 5
palavras com o sufixo –ão; 4 palavras com o sufixo –ento; 4 palavras com o sufixo
–eiro; 3 palavras com o sufixo –udo; 1 palavra com o sufixo –oide; 1 palavra com o
sufixo –agem e 1 palavra com o sufixo -oso.
A parte B do pré-teste 2 foi respondida por 59 pessoas. Entre as 133 palavras
analisadas, as que atingiram um índice maior que 50% foram: 1. punheteiro (81,4%), 2.
sapatão (74,6%), 3. vacilão (72,9%), 4. remelento (72,9%), 5. mulambento (71,2%), 6.
piolhento (71,2%), 7. viadice (69,5%), 8. xexelento (69,5%), 9. debiloide (69,5%), 10.
puteiro (67,8%), 11. negrice (67,8%), 12. pidão (66,1%), 13. putice (66,1%), 14.
perebento (66,1%), 15. porquice (64,4%), 16. putaiada (64,4%), 17. reclamão (62,7%),
18. respondão (62,7%), 19. pulguento (59,3%), 20. viadagem (59,3%), 21. pirracento
(57,6%), 22. ranhento (57,6%), 23. mandão (55,9%), 24. gastão (55,9%), 25.
muambeiro (55,9%), 26. nojentice (55,9%), 27. lazarento (52,5%), 28. verruguento
(52,5%), 29. seboso (52,5%), 30. trapaceiro (50,8%), 31. peçonhento (50,8%), 32.
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rabugento (50,8%), 33. pançudo (50,8%), 34. vadiagem (50,8%), 35. putaria (50,8%).
Entre os sufixos encontrados nas 35 palavras que obtiveram um índice acima de 50%,
na parte B do segundo pré-teste estavam: 12 palavras com o sufixo –ento; 7 palavras
com o sufixo –ão; 5 palavras com o sufixo –ice; 4 palavras com o sufixo –eiro; 2
palavras com o sufixo –agem; 1 palavra com o sufixo –udo; 1 palavra com o sufixo
–oide; 1 palavra com o sufixo –oso; 1 palavra com o sufixo –aria e 1 palavra com o
sufixo –ada.
Ao analisar os resultados dos testes, Minussi e Oliveira (2018) ressaltam que a
base mais assinalada no pré-teste 1 foi puta 82,9%, considerada a base mais pejorativa,
e apareceu no pré-teste 2 com as formações filha da putice 72,5%, filha da putagem
67,8%, puteiro 67,8%, putice 66,1%, putaiada 64,4% e putaria com 50,8%. Desse
modo, além de ser a base mais pejorativa, todas as formações a ela associadas obtiveram
altos índices de pejoratividade.
Os autores chamam a atenção também para alguns sufixos como, por exemplo, o
sufixo -esco, que não teve nenhuma palavra com índices acima de 50%. No caso do
sufixo -oso, os resultados foram pouco expressivos, considerando que havia 22
formações com esse sufixo. Contudo, na comparação entre palavra derivada e base,
duas formações derivadas foram assinaladas como pejorativas asqueroso 51,5% (parte
A) e seboso 52,5% (parte B), mas as bases correspondentes (pré-teste 1) obtiveram
baixos índices de escolha, asco 16,7% e sebo 21%. Esse fato sugere que o sufixo -oso
pode estar contribuindo para a interpretação pejorativa.
Quanto ao sufixo –ada, as bases tiveram valores de pejoratividade maiores que
as formações derivadas: trepar 58,1% e trepada 39%, sarrar 49,5% e sarrada 30,5%,
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burro 39,5% e burrada 28,1%, o que contraria a hipótese dos autores. Esse fato, sugere
que o sufixo atenua a interpretação pejorativa da base.
Segundo os autores, os sufixos –ão, -udo e –agem não apresentaram evidências
que suscitassem alguma consideração, conclusão e/ou hipótese sobre os resultados.
Outro teste realizado com pares de palavras derivadas formadas a partir de uma
mesma base foi aplicado. Esse último teste tinha o intuito de criar uma escala de
pejoratividade entre os sufixos. Assim sendo, foram apresentados 17 pares de palavras,
e os participantes deveriam selecionar, entre os pares de palavras, a palavra mais
pejorativa de cada par. Este questionário foi respondido por 263 participantes. Os
seguintes resultados foram obtidos:
(9)

a.

burrice 79,8%

burrada 20,2%

b.

viadagem 79,1%

viadice 20,9%

c.

pulguento 76,8%

pulgueiro 23,2%

d.

puteiro 64,3%

putice 35,7%

e.

putaiada 80,2%

puteiro 19,8%

f.

putaria 65,4%

puteiro 34,6%

g.

putice 24,3%

putaiada 75,7%

h.

putice 31,2%

putaria 68,8%

i.

putaiada 58,9%

putaria 41,1%

j.

filha da putice 42,6% filha da putagem 57,4%

Entre os principais resultados, destaca-se que na dupla a dupla viadagem e
viadice, viadagem obteve o maior índice, 79,1%. Entre os pares que comparam o sufixo

67

-eiro

e

o

sufixo

-ento

(pulguento/pulgueiro,

carnicento/carniceiro,

cachaceiro/cachacento), o sufixo -ento foi assinalado como mais pejorativo.
Ainda no sentido de estabelecer uma escala com algumas formações pejorativas,
os autores tomaram alguns pares formados a partir da base puta. O resultado foi que
puteiro obteve porcentagens menores que putaiada e putaria.

(10)

a.

putaiada 80,2% - puteiro 19,8%

b.

putaria 65,4% - puteiro 34,6%

c.

puteiro 64,3% - putice 35,7%

d.

putice 24,3% - putaiada 75,7%

e.

putice 31,2% - putaria 68,8%

f.

putaiada 58,9% - putaria 41,1

g.

filha da putice 42,6% - filha da putagem 57,4%

Minussi e Oliveira (2018) sugerem que a seguinte escala de pejoratividade para
as palavras derivadas da base puta.

(11)

Putaiada> putaria> puteiro> putice

O trabalho desses autores tem o mérito de dar conta de alguns aspectos que não
puderam ser contemplados no trabalho de Frota (1985), por exemplo, a utilização de
alguns testes para a classificação da pejoratividade das palavras, em vez de se utilizar
apenas a própria intuição e os contextos descritos em dicionários, como fez Frota
(1985).
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No que se refere à teoria de fase na palavra (MARANTZ, 2001), os autores
sugeriram que há, de fato, algumas contribuições dos sufixos para a interpretação
pejorativa das palavras como, por exemplo, no caso de pulguento (76,8%) e pulgueiro
(23,2%), que são mais pejorativos que a base pulga (06,2%), que pode ser considerada
uma base neutra. Nesses casos, segundo os autores, quando a raiz é categorizada por
algum desses sufixos, um significado pejorativo é negociado.
O presente trabalho vai realizar algo semelhante ao que fizeram Minussi e
Oliveira (2018), uma vez que os testes que foram aplicados tinham como objetivo: (i)
fugir da utilização da intuição pessoal para a análise da pejoratividade das palavras
prefixadas e (ii) entender se os prefixos também podem contribuir para a interpretação
pejorativa das bases às quais são afixados.
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4. Descrição e análise das palavras pejorativas prefixadas

Neste capítulo, descreveremos os dados das palavras pejorativas prefixadas,
além de descrever e mostrar os resultados dos experimentos realizados, os quais nos
ajudaram a investigar a contribuição dos prefixos para a interpretação pejorativa das
palavras. Nosso estudo realizou a aplicação de três testes, todos offline: (i) pré-teste das
bases das palavras prefixadas pejorativas; (ii) teste com as palavras prefixadas
pejorativas, a fim de comprovar ou refutar a pejoratividade; (iii) teste com a Escala
Likert, a fim de sanar dúvidas sobre a pejoratividade das palavras que ficaram na média
nos testes anteriores.
Iniciaremos nossa discussão apresentando o corpus que foi selecionado para os
testes e descreveremos o teste offline que foi realizado em duas etapas.

4.1

O corpus

Foi selecionado um corpus de 69 formações pejorativas formadas pelos prefixos
a-, en-, des- e in-.
Os dados foram previamente selecionados de acordo com alguns critérios, que
são: (i) formações nas quais seja clara a presença do prefixo; (ii) consultamos
dicionários (principalmente o Houaiss) para buscar palavras prefixadas que tinham
alguma interpretação pejorativa; (iii) a forma do item, classe gramatical (verbo, adjetivo
etc.) foi selecionada de acordo com os contextos encontrados, se mais utilizado na
forma verbal, se mais utilizado na posição predicativa etc. A fim de verificar o uso da
forma verbal, utilizamos o Google para realizar as buscas dos contextos pejorativos.
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A seguir, trazemos as listas de palavras para cada um dos prefixos:
Prefixo A- (7 palavras)
abestalhar, abobalhar, acovardar, amalucar, amedrontar, aporrear, avacalhar
Prefixo EN- (22 palavras)
embananar, embarangar, embucetar, emporcalhar, emputecer, encachaçar,
encanar, encaralhar, encaretar, encostado, encucado, endemoniado, endiabrado,
enferrujado, enfezar, enlouquecer, enrabar, entediar, entrevado, entronchar,
envergonhar, enviesar
Prefixo DES- (23 palavras)
desajeitar, desajuizado, desalmado, desandar, desavergonhado, desbocado,
desbunde, descaralhar, desclassificado, descompensado, desembestar,
desequilibrado, desgraçado, desinfeliz, desinquieto, desleal, desnaturado,
desonesto, despirocar, desqualificado, destemperado, desumano, desvalido
Prefixo IN- (17 palavras)
Imoral, incapaz, incoerente, incomível, incompetente, inconfiável, inculto,
indecente, indesculpável, indiferente, indigesto, infeliz, infiel, inflexível,
ininteligível, insenssível, intragável
Na próxima seção, vamos descrever os dois processos de formação de palavras
encontrados nos dados de nosso corpus.

4.2

Processos de formação das palavras: prefixação e parassíntese

O primeiro aspecto que fica evidente em nosso corpus é o fato de que estamos
lidando com pelo menos dois tipos de processos de formação de palavras: a prefixação e
a parassíntese. Para a classificação desses dois processos utilizamos o dicionário
Michaelis online (www.michaelis.uol.br) e a plataforma de pesquisa Google, para
verificar se alguns desses verbos são usados em sua forma não prefixal, assim saber se
estamos tratando de uma forma prefixal ou de uma forma parassintética. Dito isso,
passaremos a descrever esses dois processos de palavras de acordo com alguns teóricos
como Sandmann (1988), Rocha (2008) e Gonçalves (2019), além de Bassani (2013)
para entender o processo de parassíntese dentro do quadro da MD.
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Prefixação

São 40 as palavras que classificamos como prefixadas do nosso corpus:
amalucar, embarangar, encaralhar, encucar, entrevado, desajuizado, desandar,
desbunde, descaralhar, desclassificado, descompensado, desembestar, desequilibrado,
desinfeliz, desinquieto, desleal, desnaturado, desonesto, despirocar, desqualificado,
destemperado, desumano, desvalido, imoral, incapaz, incoerente, incomível,
incompetente, inconfiável, inculto, indecente, indesculpável, indiferente, indigesto,
infeliz, infiel, inflexível, ininteligível, insensível, intragável.
Algumas observações podem ser feitas. Encontramos, para a palavra amalucar o
uso de malucar com o sentido de “ficar maluco, doido, louco” como em “A menina
parecia malucar”, por isso classificamos a palavra como prefixada. Também
encontramos a palavra barangar31, com o sentido de “pegar mulher feia” em sentença
como “Ontem tava eu e o japoneis (sic) disputando pra ver quem barangava mais...”.
Encontramos também caralhar32 com sentido de “ato ou efeito de sacanear alguém” ou
“sensação sentida após o ato sexual homossexual masculino”. Para encucar,
encontramos cucar33 com o sentido de “furtar, roubar” em contexto como “O pessoal da
república cucava os alimentos dos colegas à noite na geladeira”. Podemos ressaltar
também o caso de entrevado, para o qual encontramos trevado34 com o sentido de
“pessoa sem nexo ou sem paciência” em contextos como “Nossa, aquele muleque é
muito trevado”.
Sandmann (1988) coloca a prefixação dentro dos casos de derivação e a define
em oposição à sufixação, dizendo que na sufixação há mudança na classe de palavras,

31

https://qualeagiria.com.br/giria/barangar/
https://www.dicionarioinformal.com.br/caralhar/
33
https://www.dicionarioinformal.com.br/cucar/
34
https://www.dicionarioinformal.com.br/trevado/
32
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mas esse não é o caso da prefixação. Os prefixos, segundo o autor, “se unem muitas
vezes tanto com bases substantivas como com adjetivas e verbais” (SANDMAN, 1988:
12). O autor também diz que é possível, como fizeram outros autores, separar os
prefixos em determinados grupos. No entanto, essas subclassificações para os prefixos
trazem mais dificuldades, uma vez que muitos prefixos podem apresentar mais de um
significado. Os exemplos do autor são extra-, super-, ultra-, “que, por um lado, podem
ter sentido local e, por outro, indicar graduação ou hierarquia (p. 130).
Outro fator que o autor leva em consideração é a falta de nitidez da divisão entre
prefixação e composição. Para Sandmann (1988), existem casos intermediários, “os
chamados prefixóides” e também há dificuldades para classificar elementos como autoe pseudo-.
No que diz respeito aos prefixos selecionados em nosso corpus, Sandmann
(1988) diz que o prefixo des- “se alinha entre os que têm uma significação negativa” (p.
18), mas há distinções para serem feitas. Quando precede adjetivos, a maioria tem um
conteúdo estático, caso em que des- significa “não” ou nega a base a que se une. Diante
de verbos e substantivos (na maioria substantivos que indicam ação), des- significa em
geral “afastamento, separação, volta a uma situação”: desburocratização, desestabilizar.
Em relação a i-/in, o autor diz que tem significação negativa (incomum).
Sandmann (1988) não menciona o prefixo a- (apenas o a- com significado negativo) e
em-.
Rocha (2008) faz uma grande discussão acerca da prefixação contemplando os
seguintes tópicos: (i) problema da caracterização da prefixação como derivação ou
composição; (ii) distinção entre base presa e prefixo, (iii) a prefixação e mudança de
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classe; (iv) prefixação com base livre, com base presa e com basóide; (v) prefixóide;
(vi) prefixos homófonos e (vii) prefixos concorrentes.
O autor está inserido no quadro teórico da Morfologia Gerativa, que tem como
representantes Aronoff (1976) e Basílio (1980), por isso suas reflexões e discussões se
baseiam em Regras de Formação de Palavra (RFP) e Regras de Análise Estrutural
(RAE).
Rocha (1988) afirma que a derivação prefixal “é um processo de criação lexical
que consiste na formação de uma nova palavra através do acréscimo de um prefixo a
uma base já existente” (p.147). O prefixo, por sua vez, se caracteriza como “uma
sequência fônica recorrente, que não constitui uma base, e que se coloca à esquerda de
uma base, com o objetivo de formar uma nova palavra” (p.147). Além disso, ele cita
algumas características dos prefixos:
(12)

a. é uma sequência fônica recorrente
b. não é uma base
c. coloca-se à esquerda de uma base
d. tem como objetivo formar novas palavras, ou seja, a presença do prefixo
caracteriza uma palavra derivada
e. apresenta uma identidade fonética, uma identidade semântica e uma
identidade funcional
f) é sempre uma forma presa.

(ROCHA,

2008:148)

Gonçalves (2019) define prefixação como “o processo de formação de palavras
que acrescenta um prefixo à palavra primitiva” (p.136). Para o autor, os prefixos
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possuem significados que mudam a semântica das palavras da base, mas “nunca a classe
gramatical a que pertencem”. O autor ressalta que, ainda hoje, alguns prefixos se
assemelham a preposições, como é o caso de entre-, sem- e sobre- e ressalta que autores
como Sandmann (1989) consideram esse formativos como prefixóides, por
apresentarem uma contraparte que funciona como forma dependente.

Parassíntese

Entre as palavras do nosso corpus 29 formações foram classificadas como
parassintéticas. Ressalta-se que não houve nenhuma formação com o prefixo in-. As
formações são as seguintes:

abestalhar, abobalhar, acovardar, amedrontar, aporrear, avacalhar, embananar,
embocetar, emporcalhar, emputecer, encachaçar, encanar, encaretar, encostado,
endemoniado, endiabrado, enferrujado, enfezar, enlouquecer, enrabar, entediar,
entronchar, envergonhar, enviesar, desajeitar, desalmado, desavergonhado, desbocado,
desgraçado
Sandmann (1988) diz que o nome “derivação parassintética” quer significar que
nesse tipo de formação “um prefixo e um sufixo se unem simultaneamente a uma base
adjetiva ou substantiva para formar uma palavra nova”. O autor ressalta que essa
explicação contém três questões principais que esse “modelo” de formação de palavras
apresenta. São elas:
1. Como pode ser demonstrado que um prefixo e um sufixo se unem
simultaneamente a uma base , em outras palavras, como pode ser provado que
não ocorre primeiramente uma prefixação e depois uma sufixação ou
primeiramente uma sufixação e depois uma prefixação?
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2. Quais prefixos e sufixos entram em questão nesse tipo

de formações de

palavras?
3. Que função ou que significado têm ambos os morfemas derivacioinais.
(SANDMAN, 1988: 98)

O autor comenta cada uma das questões. Para a primeira, ele ressalta que um
prefixo e um sufixo são “simultaneamente unidos” a uma base substantiva ou adjetiva e
traz os seguintes exemplos: a- + caudilho + ar = acaudilhar e en- +sombra + -ecer =
ensombrecer. Com bases adjetivas temos: es- + verde + ear = esverdear e en- + branco
+ -ecer= embranquecer.
De acordo com o corpus que Sandmann (1988) selecionou, foram encontradas
formações com três sufixos

verbais: a) -ar, acaudilhar, desfavelar; b) -ecer,

ensombrecer; c) -izar, desdolarizar. Chama nossa atenção outras formações chamadas
“formações idiomatizadas” anotadas pelo autor, entre as quais uma delas também está
presente no nosso corpus de palavras pejorativas: es + perna + ear = espernear e en- +
porco + -alhar = emporcalhar.
No caso da terceira pergunta que leva em conta a função ou significação que têm
ambos os morfemas, Sandmann (1988) a considera como a questão central. A resposta
do autor mescla o conhecimento sincrônico que temos sobre as formações, com o
conhecimento diacrônico, que evoca a origem latina de algumas formações. Para o
autor, o prefixo a- é vazio de sentido. No caso de en-, o autor diz que o prefixo conserva
o sentido latino “para dentro” em formações como enraizar, mas não em formações
como entardecer e envermelhar. No que se refere ao prefixo des-, Sandmann (1988) diz
que o significado é claro e definido, mas não discute o significado na seção dos
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parassintéticos, limitando-se a dizer que é o mesmo no latim e relembra os exemplos
anteriores desdolarizar e desfavelar.
A definição de Rocha (2008) para a parassíntese é semelhante à de Sandmann
(1988): “é um processo de formação de palavras que consiste na criação de uma nova
palavra pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo a uma base” (p.165).
Como exemplo, o autor menciona o verbo esclarecer, que é criado a partir de claro e
não se acrescenta primeiro um prefixo (*esclaro) e depois um sufixo, ou primeiro um
sufixo (*clarecer) e depois o prefixo. Outros exemplos são: repatriar, abotoar,
amanhecer, desossar etc.
O autor distingue a derivação parassintética da derivação prefixal e sufixal,
dizendo que nessas é possível ter primeira uma sufixação e depois uma prefixação, ou
prefixação e depois uma sufixação: leal, lealdade, desleal, deslealdade. A língua não
oferece evidências a respeito da ordem dos processos. No entanto, há casos em que é
possível reconhecer sequências possíveis únicas: homem → humano → desumano e
arma → armar → desarmar. Em resumo, é possível verificar algumas propriedades
para a parassíntese:
(13)

a. a base é sempre nominal (substantivo e adjetivo)
b. existe um número bem maior de formações parassintéticas com base
substantiva do que com base adjetiva
c. os produtos são sempre verbos ou adjetivos
d. existem um número bem maior de formações parassintéticas verbais do que
adjetivais
e. a regra mais comum de parassíntese é : S → V

77

(ROCHA,

2008:

167)

A proposta de Gonçalves (2019) para a derivação parassintética é mais
inovadora que as duas últimas que vimos. Para o autor, “a parassíntese [...], consiste em
adjungir à palavra primitiva partes de um circunfixo”. O circunfixo “é um afixo com
duas partes: uma colocada no início da palavra e outra no seu final” (p.50).
Gonçalves (2019) considera que há um elemento morfológico único, uma vez
que se trata de apenas uma única contribuição de significado, fracionada em dois “para
que, no seu interior, seja anexado o radical”. A proposta do autor vai na linha de
Rio-Torto (1998), segundo a qual o termo circunfixação substitui com vantagem o
rótulo de parassíntese. Trata-se, segundo o autor, de um processo “de natureza
claramente não concatenativa, por fazer uso de um elemento descontínuo” (p.138), que
forma, principalmente verbos, obtidos a partir de substantivos e adjetivos. Uma tabela
ilustra alguns casos de circunfixação no português.

BASE (classe)

CIRCUNFIXO

PRODUTO

joelho (substantivo)

a - √ - ar

ajoelhar

cólera (substantivo)

en - √ - izar

encolerizar

pedaço (substantivo)

des - √ - ar

despedaçar

manhã (substantivo)

a - √ - ecer

amanhecer

rijo (adjetivo)

en - √ - ecer

enrijecer

gordo (adjetivo)

en - √ - ar

engordar

claro (adjetivo)

es - √ - ecer

esclarecer

Dentro do arcabouço teórico da MD, chamamos atenção para o trabalho de
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Bassani (2013), que faz um extenso estudo sobre os verbos complexos (parassintéticos),
levando em consideração aspectos sintáticos, com relação à estrutura sintática e à
estrutura de argumentos dessas formações, semânticos, com relação ao evento denotado
pelos verbos e tipos de raízes e tipos morfológicos, com relação aos tipos de prefixos,
sufixos, vogais temáticas e suas contribuições para a formação desses verbos.
Um dos diferenciais do trabalho de Bassani (2013) em relação aos demais
trabalhos sobre verbos parassintéticos tem relação com trazer para a discussão a
estrutura de argumentos, um outro diferencial é demonstrar em termos formais como
ocorre a dependência entre o prefixo e o sufixo verbalizador. A autora considera que
uma raiz de estado, que forma um adjetivo como vermelho ou o verbo avermelhar, pode
prever seu argumento, mas uma raiz que forma uma palavra como gaveta ou martelo
não. Para a autora, “nenhuma dessas raízes tem capacidade estrutural de se relacionar a
um complemento no português” (cf. BASSANI, 2013: 111).
A autora assume que o argumento interno é introduzido e relacionado com a
raiz por meio de um núcleo que é realizado na forma de um prefixo. Contudo o prefixo,
por si só, não tem a capacidade de verbalizar a raiz. Assim sendo, o papel estrutural do
prefixo é “introduzir o argumento interno na formação e relacioná-lo à raiz”. Tal prefixo
vai ocupar um núcleo Relacionador R, com podemos ver na estrutura em (8).

8)
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(BASSANI, 2013: 112)
A estrutura prevê a formação de verbos de mudança, verbos do tipo
“BECOME”, e o “aspecto idiossincrático do resultado” está representado na raiz.
Alguns exemplos de verbos e os prefixos contemplados pela estrutura são dados em X.

(9)

a. avermelhar o cabelo = cabelo <a> estado vermelho.
b. eu engordei = <em> estado gordo.
c. engavetar o papel = o papel <em> lugar gaveta.
d. expatriar o coronel = o coronel <ex> lugar de pátria.
e. empilhar os livros = os livros <em> configuração de pilha.

Como dissemos, o núcleo R não é capaz de expressar a verbalização sozinho,
mas faz parte do processo de verbalização. Essa estrutura, segundo a autora, será
c-comandada por um v, responsável pela categorização por ser um núcleo cíclico e
permitir a formação de uma palavra morfológica (M-palavra): o verbo. A descrição da
estrutura ainda contempla o DP na posição de especificador de R. Tal DP será sempre
um tema (como em avermelhar a roupa) ou experienciador (acalmar o paciente), de
modo que sua relação com R indica a mudança e a denotação da raiz, segundo Bassani
(2013), especifica a qualidade de mudança.
Bassani (2013) ressalta ainda que a ideia de que R se adjunge diretamente à raiz
dá conta de dois fatos empíricos que, segundo a autora, são relativos à estrutura
morfofonológica: (i) os prefixos parassintéticos nunca ocorrem com verbos já
prefixados, tendo que preceder imediatamente o início da base, e (ii) as interações e
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restrições fonológicas ocorrem entre o último fonema que constitui o prefixo e o início
da raiz. Ressalta-se ainda que essas restrições não recaem sobre outros prefixos de
natureza externa (reengavetar, desalojar, inadimitir). Algumas conclusões ainda sobre
as restrições são explicadas pela autora, utilizando-se da teoria de Embick (2010). No
entanto, essas explicações fogem do escopo de nossa pesquisa.
Um dos pontos mais importantes para nossa pesquisa, em relação ao trabalho de
Bassani (2013), parece estar relacionado à inovação do conceito de parassíntese, que
descola da simples concatenação simultânea dos dois elementos, prefixo e sufixo,
mostrando que essa dependência pode ser formalizada em termos de um núcleo
Relacionador R, além de trazer para a discussão teórica o papel sintático-morfológico
do prefixo, descolando-se, ou acrescentando elementos à discussão sobre a semântica do
prefixo.
Sobre a discussão do papel do prefixo nas estruturas de verbos complexos,
podemos ainda observar os dados que servem de argumentos para a proposta de que é o
prefixo o responsável pela introdução do argumento interno desses verbos. Em (16),
vemos os exemplos do português, mas a autora traz exemplos de diferentes línguas a
fim de fortalecer sua argumentação.

(10)

a. *Vazio a caixa.
b. Esvaziar a caixa.
c. Está vazia a caixa.
d. *Garrafa o vinho.
e. Engarrafar o vinho.
f. Colocar o vinho em garrafa
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Bassani (2013) mostra que a maioria dos dados é formada por bases adjetivais e
nominais e que na transformação desses elementos em verbos é necessário introduzir
um novo argumento, como aponta a agramaticalidade de alguns dados em (16) a e d.
Nossa proposta de estrutura vai se inspirar na proposta de Bassani (2013) para os
verbos parassintéticos do nosso corpus. Contudo, a proposta de análise que
descreveremos nas seções seguintes tem como maior preocupação dar conta do
significado pejorativo das formações. Por isso, faremos algumas observações a respeito
da negociação do significado de alguns verbos.

4.3 Os testes: identificando a pejoratividade

Nesta seção, apresentaremos a descrição dos testes offline que foram realizados
em duas etapas. Ambos os testes visavam confirmar ou não a pejoratividade das
formações selecionadas e suas respectivas bases, por isso os denominamos pré-testes.
Nossa preocupação era não contar apenas com nossa intuição para determinar quais
palavras eram de fato pejorativas e, então, poder analisar como a interpretação
pejorativa é alcançada.
Os experimentos offline incluem os experimentos nos quais não há limite nem
controle de tempo, como o formulário do Google Forms, por exemplo. O respondente
tem mais tempo para pensar e decidir, ou seja, não é instantâneo.
Foram realizados dois pré-testes. Em ambos foram utilizados os formulários do
Google Forms. Os participantes selecionados eram alunos da graduação em Letras da
Unifesp, como já detalhamos na Metodologia. Cada questionário ficou disponível para
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ser respondido por cerca de duas semanas e as alternativas foram organizadas
aleatoriamente.
O primeiro pré-teste tinha como objetivo confirmar ou não a pejoratividade das
bases das formações pejorativas prefixais que fazem parte do corpus e foram
previamente selecionadas. O teste foi apresentado do seguinte modo:

Pré - teste 1 (2020)
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa linguística que tem como
finalidade compreender, analisar e descrever como a pejoratividade se faz presente em
determinadas palavras prefixadas do português brasileiro.Você tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo.Todas as informações recolhidas são estritamente
confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Não existem
respostas certas ou erradas.

Após essa apresentação, o participante indicou: (i) se era maior de 18 anos; (ii)
se concordava em participar da pesquisa; (iii) escolaridade; (iv) a faixa etária à qual
pertencia; (v) sexo; e (vi) qual seu Estado de origem35.
Posteriormente, o participante lia a definição de pejoratividade e em seguida a
pergunta36: O teste foi dividido em duas partes, a fim de não cansar o participante.
Assim, após responder a primeira parte que contou com 34 bases, o participante passava
para outra página do formulário para responder a segunda parte que continha 33 bases.

35

Somente no caso de respostas afirmativas para as questões (i) e (ii) o participante poderia passar para as
próximas questões.
36
A lista completa de palavras se encontra no Anexo desta pesquisa.

83

Primeira parte
Entendemos que o pejorativo pode ser definido como termo utilizado para expressar
conceitos negativos e/ou desvalorizados por determinado grupo social, incluindo
indivíduos, atos e/ou características em desacordo com padrões estéticos e culturais do
grupo em questão. “Diz-se da palavra empregada em sentido torpe, obsceno ou
simplesmente desagradável; depreciativo” (MICHAELIS, 2008).
Assinale as palavras que possuem um sentido pejorativo:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Besta
)Bobo
)Covarde
)Maluco
)Medo
)Moral
)Porra
)Vaca
)Ajeitar
)Ajuizar
)Alma

(....)
Segunda parte
Assinale as palavras que possuem um sentido pejorativo:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Puta
)Cachaça
)Cano
)Careta
)Costas
)Cuca
)Demônio
)Diabo
)Ferrugem
)Fezes

(...)
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O segundo teste tinha por objetivo verificar a pejoratividade das formações
prefixadas presentes no corpus, as quais foram previamente selecionadas. O pré-teste e
se apresentava da seguinte maneira:

Pré - teste 2 (2020)
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa linguística que tem como
finalidade compreender, analisar e descrever como a pejoratividade se faz presente em
determinadas palavras prefixadas do português brasileiro.Você tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo.Todas as informações recolhidas são estritamente
confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. Não existem
respostas certas ou erradas.

Após essa apresentação, o participante indicou: (i) se era maior de 18 anos; (ii)
se concordava em participar da pesquisa; (iii) escolaridade; (iv) a faixa etária à qual
pertencia; (v) sexo; e (vi) qual seu Estado de origem.37
Posteriormente, o participante lia a definição de pejoratividade e em seguida a
pergunta38. Esse teste também foi dividido em duas partes, para que os participantes não
ficassem cansados. Assim, após responder a primeira parte que contou com 35 palavras
prefixadas, o participante passava para outra página do formulário para responder a
segunda parte que continha 35 palavras prefixadas.

37

Somente no caso de respostas afirmativas para as questões (i) e (ii) o participante poderia passar para as
próximas questões.
38
A lista completa de palavras pode ser encontrada no Anexo desta pesquisa.
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Primeira parte
Assinale as palavras que possuem um sentido pejorativo:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Abestalhar
)Abobalhar
)Acovardar
)Amalucar
)Amedrontar
)Amoral
)Aporrear
)Avacalhar
)Desajeitar
)Desajuizado

(...)
Segunda Parte
Assinale as palavras que possuem um sentido pejorativo:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Emputecer
)Encachaçar
)Encanar
)Encaralhar
)Encaretar
)Encostado
)Encucado
)Endemoniado
)Endiabrado
)Enferrujado
)Enfezar

(...)

4.3.1 Resultado dos pré-testes offline

A seguir, apresentamos uma tabela comparativa com todos os resultados obtidos
nos testes aplicados.
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Palavra

Respostas

%

Palavra

Respostas

%

Puta
Baranga
Porco
Buceta
Porra
Caralho
Piroca
Besta
Vaca
Demônio
Troncho
Rabo
Diabo
Covarde
Maluco
Infeliz
Louco
Comível
Bobo
Banana
Bunda
Careta
Treva
Fezes
Cano
Tragável
Inquieto
Vergonha
Cuca
Tédio
Moral
Ferrugem
Culto
Ajuizar
Boca
Cachaça
Diferente
Flexível
Medo
Ajeitar
Alma
Leal
Natureza
Humano
Decente
Desculpável
Digesto
Feliz
Fiel
Sensível
Andar
Classificação
Compensar

64
55
51
49
48
48
47
46
45
45
42
39
36
35
34
34
34
30
27
25
22
21
19
16
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

(97%)
(83,3%)
(77,3%)
(74,2%)
(72,7%)
(72,7%)
(71,2%)
(69,7%)
(68,2%)
(68,2%)
(63,6%)
(59,1%)
(54,5%)
(53%)
(51,5%)
(51,5%)
(51,5%)
(45,5%)
(40,9%)
(37,9%)
(33,3%)
(31,8%)
(28,8%)
(24,2%)
(9,1%)
(9,1%)
(7,6%)
(6,1%)
(6,1%)
(6,1%)
(4,5%)
(4,5%)
(4,5%)
(3%)
(3%)
(3%)
(3%)
(3%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,5%)
(0%)
(0%)
(0%)

Emputecer
Embarangar
Emporcalhar
Embucetar
Aporrear
Descaralhar
Despirocar
Abestalhar
Avacalhar
Endemoniado
Entronchar
Enrabar
Endiabrado
Acovardar
Amalucar
Desinfeliz
Enlouquecer
Incomível
Abobalhar
Embananar
Desbunde
Encaretar
Entrevado
Enfezar
Encanar
Intragável
Desinquieto
Desavergonhado
Encucado
Entediar
Imoral
Enferrujado
Inculto
Desajuizado
Desbocado
Encachaçar
Indiferente
Inflexível
Amedrontar
Desajeitar
Desalmado
Desleal
Desnaturado
Desumano
Indecente
Indesculpável
Indigesto
Infeliz
Infiel
Insensível
Desandar
Desclassificado
Descompensado

37
27
33
41
22
35
33
35
26
40
10
32
39
25
21
15
19
25
32
16
17
12
11
24
9
26
10
28
10
10
25
9
23
35
35
20
12
15
11
14
37
27
34
30
30
13
19
31
25
21
15
19
23

(66,1%)
(47,4%)
(57,9%)
(71,9%)
(38,6%)
(61,4%)
(57,9%)
(61,4%)
(45,6%)
(71,4%)
(17,9%)
(57,1%)
(69,6%)
(43,9%)
(36,8%)
(26,3%)
(33,9%)
(44,6%)
(56,1%)
(28,1%)
(29,8%)
(21,4%)
(19,6%)
(42,9%)
(16,1%)
(46,4%)
(17,5%)
(49,1%)
(17,9%)
(17,9%)
(44,6%)
(16,1%)
(41,1%)
(61,4%)
(61,4%)
(35,7%)
(21,4%)
(26,8%)
(19,3%)
(24,6%)
(64,9%)
(47,4%)
(59,6%)
(52,6%)
(53,6%)
(23,2%)
(33,9%)
(55,4%)
(44,6%)
(37,5%)
(26,3%)
(33,3%)
(40,4%)

Palavra

Respostas

%

Encaralhar

30

(53,6%)

Desembestar

20

(35,1%)

Envergonhar

10

(17,9%)
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Equilíbrio
Graça
Honesto
Qualificação
Têmpera
Valer
Costas
Viés
Capaz
Coerente
Competente
Confiável
Inteligível

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)

Desequilibrado
Desgraçado
Desonesto
Desqualificado
Destemperado
Desvalido
Encostado
Enviesar
Incapaz
Incoerente
Incompetente
Inconfiável
Ininteligível

26
43
31
28
18
21
20
4
29
19
26
25
15

(45,6%)
(75,4%)
(54,4%)
(49,1%)
(31,6%)
(36,8%)
(35,7%)
(7,1%)
(51,8%)
(33,9%)
(46,4%)
(44,6%)
(26,8%)

Tabela 1: Resultados dos pré-testes de pejoratividade.
Num primeiro momento, gostaríamos de destacar alguns resultados. Na tabela 1,
podemos observar primeiramente alguns pares em que as respostas para a pejoratividade
da base tiveram um alto índice de escolha, mas a forma prefixada teve um índice menor
de marcação. São os casos dos pares puta (97%) e emputecer (66,1%), baranga (83,3%)
e embarangar (47,4%) – uma das maiores diminuições – e porco (77,3%) e emporcalhar
(57,9%). Apesar da porcentagem alta, a diminuição em relação à forma prefixada é
nítida. Nossa hipótese é de que a formação verbal, principalmente quando estamos
diante de verbos que indicam processo e mudança de estado, ameniza a pejoratividade.
Mas por que isso aconteceria? Provavelmente, porque as categorias de nome e adjetivo
estão ligadas à denotação de entidades, os nomes puta, baranga e porco denotam as
entidades, isto é, podem servir para referenciar essas entidades, mas também podem
denotar estados abstratos, como vamos argumentar mais a frente. Puta, baranga e
porco, entre outras bases, são polissêmicas, no mesmo sentido utilizado por Marantz
(2013), seja entre as categorias nomes ou adjetivos, seja entre a denotação semântica de
entidades e estados.

Puta
Baranga
Porco

64
55
51

(97%)
(83,3%)
(77,3%)

Emputecer
Embarangar
Emporcalhar

37
27
33

(66,1%)
(47,4%)
(57,9%)
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Tabela 2: Formações mais pejorativas segundo os pré-testes.

O processo de verbalização dessas bases vai tomar o sentido mais abstrato, ou
seja, emputecer não é se tornar puta, no sentido de “garota de programa”, “mulher que
vende o próprio corpo para a prática de sexo”. Para a formação de emputecer, o sentido
tomado é o de “pessoa nervosa” ou “irritada, de modo que emputecer é passar ao estado
de “estar nervoso” ou “estar irritado”.
É também importante ressaltar que uma verificação estatística sobre a
significância dessa diminuição percentual se faz necessária e poderá ser realizada em
trabalhos futuros, ou para a publicação dos resultados.
Outros pares que nos chamam a atenção são os pares em que a base não é
pejorativa, mas a forma prefixal alcançou altos índices de pejoratividade na escolha dos
participantes. Destacamos os pares alma (1,5%) em que apenas um participantes achou
pejorativa e desalmado (64,9%) e graça (0%) e desgraçado (75,4%) – esta uma das
formas prefixais mais pejorativas do corpus. A diferença de porcentagem para a escolha
da forma pejorativa entre os pares (base e forma prefixada) sugere que é por meio do
processo de formação dessas palavras, no caso são palavras parassintéticas, que a
interpretação pejorativa surge. Destaca-se que as palavras formadas são adjetivos,
categoria que, como vimos nos pares puta e emputecer, parece ser mais pejorativa que a
categoria verbal, por denotar estados.

Alma
Graça

1
0

(1,5%)
(0%)

Desalmado
Desgraçado

37
43

(64,9%)
(75,4%)

Tabela 3: Pares com alta pejoratividade.
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O terceiro destaque em relação à tabela de resultados se dá em relação a bases
que são pejorativas e formas prefixadas que mantêm a pejoratividade. No entanto,
podemos observar em dois desses pares evidenciados que a forma prefixal pode não
conter a forma da base. Por exemplo, enrabar (57,1%) não possui a interpretação
“colocar rabo”, “fazer alguém ficar com rabo”, mas o significado da forma vai de
“manter o coito anal” a “fazer alguém levar a pior”, isto é, a interpretação de processo
ou mudança de estado, que pode ser observada em pares como baranga-embarangar,
puta-emputecer (ficar nervosa), não existe. O mesmo pode ser dito em relação ao par
diabo (54,5%) e endiabrado (69,6%). Endiabrado não é interpretado como “tornar-se
diabo”, mas possuir interpretações como “furioso”, algo “terrível”, ou “travesso”, sem
indicar o processo ou mudança de estado, mas apontando para a culminação de um
estado.

Rabo
Diabo

39
36

(59,1%)
(54,5%)

Enrabar
Endiabrado

32
39

(57,1%)
(69,6%)

Tabela 4: Pares com alta pejoratividade.

Na próxima seção, vamos apresentar mais um teste que foi realizado a fim de
esclarecer alguns valores de pejoratividades que foram encontrados para as palavras do
nosso corpus.

4.3.2 Teste com Escala Likert
Aplicamos um teste para verificar a pejoratividade das formações que obtiveram
índices medianos nos pré-testes 1 e 2. O formulário do Google foi respondido por 50
alunos de graduação do curso de Letras da Unifesp. Assim sendo , é esperado que a
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maioria deles tenha entre 18 e 29 anos e possua nível de escolaridade como “ensino
superior em andamento”.
A escala Likert é um teste que permite avaliar a gradação de determinado
aspecto. Sendo apresentado da seguinte forma: o ponto 1 (um) “não pejorativo” e o
ponto 7 (sete) “totalmente pejorativo”. Fizemos a opção pela utilização da escala Likert
com sete pontos de gradação, para evitar o ponto neutro presente na escala de cinco
pontos. Em uma escala com 7 pontos não há ponto de neutralidade, o ponto que poderia
ser considerado mediano (o ponto 4) já é considerado como um nível alto.
O teste com a escala Likert foi composto pelas formações que obtiveram índices
medianos (acima de 25% e abaixo de 60%) no pré-teste 2, ou seja, o objetivo desse teste
foi comprovar de maneira ainda mais precisa a pejoratividade ou não das formações
presentes no corpus.
Foram 45 formações analisadas. Assim como nos pré-testes, foi apresentada uma
definição de pejoratividade e, em seguida, perguntamos como o respondente avaliava
cada uma das palavras em uma escala de um a sete, sendo 1 - não pejorativo e 7 totalmente pejorativo, como já dissemos.
Tendo em vista a escala de sete pontos, consideramos a pejoratividade das
formações do seguinte modo: a) formações que obtiveram índices entre 1 e 3: não
pejoratividade; b) formações que obtiveram índices entre 4 e 5: pejoratividade média; e
c) formações que obtiveram índices entre 6 e 7: pejoratividade alta.
Passemos aos resultados após a aplicação do teste. 28 palavras podem ser
consideradas neutras, pois, além de alcançarem maior número de respostas para a opção
1 – não pejorativo, obtiveram uma grande diferença (10% ou mais) em relação à
segunda opção mais escolhida. Podemos notar, que entre as 28 palavras, duas eram
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formadas com o prefixo a-, onze eram formadas com o prefixo des-, três eram formadas
com o prefixo em- e doze eram formadas com o prefixo in-.

FORMAÇÃO
Abobalhar
Amalucar
Desandar
Desbunde
Desclassificado
Descompensado
Desequilibrado
Desinfeliz
Desleal
Desonesto
Desqualificado
Destemperado
Desumano
Embananar
Enfezar
Enlouquecer
Imoral
Incoerente
Inconfiável
Inculto
Indecente
Indigesto
Infeliz
Infiel
Inflexível
Ininteligível
Insensível
Intragável

1
Não
pejorativo
11 (22%)
14 (28%)
26 (52%)
17 (34%)
19 (38%)
15 (30%)
17 (34%)
20 (40%)
21 (42%)
19 (38%)
16 (32%)
17 (34%)
18 (36%)
18 (36%)
14 (28%)
20 (40%)
21 (42%)
25 (50%)
18 (36%)
16 (32%)
18 (36%)
20 (40%)
19 (38%)
20 (40%)
22 (44%)
23 (46%)
25 (50%)
21 (42%)

2

3

4

5

6

10 (20%)
4 (8%)
3 (6%)
5 (10%)
3 (6%)
3 (6%)
1 (2%)
6 (12%)
4 (8%)
5 (10%)
2 (4%)
3 (6%)
2 (4%)
6 (12%)
5 (10%)
5 (10%)
2 (4%)
1 (2%)
4 (8%)
3 (6%)
3 (6%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
4 (8%)
2 (4%)
0 (0%)
3 (6%)

4 (8%)
6 (12%)
2 (4%)
2 (4%)
2 (4%)
1 (2%)
6 (12%)
6 (12%)
3 (6%)
4 (8%)
1 (2%)
2 (4%)
1 (2%)
9 (18%)
6 (12%)
3 (6%)
3 (6%)
1 (2%)
1 (2%)
7 (14%)
5 (10%)
4 (8%)
5 (10%)
2 (4%)
0 (0%)
3 (6%)
1 (2%)
4 (8%)

8 (16%)
7 (14%)
6 (12%)
10 (20%)
4 (8%)
6 (12%)
5 (10%)
1 (2%)
3 (6%)
5 (10%)
8 (16%)
6 (12%)
3 (6%)
5 (10%)
9 (18%)
9 (18%)
3 (6%)
3 (6%)
3 (6%)
4 (8%)
6 (12%)
5 (10%)
6 (12%)
3 (6%)
5 (10%)
4 (8%)
2 (4%)
2 (4%)

5 (10%)
9 (18%)
6 (12%)
4 (8%)
9 (18%)
6 (12%)
4 (8%)
6 (12%)
3 (6%)
2 (4%)
8 (16%)
12 (24%)
7 (14%)
5 (10%)
7 (14%)
7 (14%)
3 (6%)
4 (8%)
7 (14%)
5 (10%)
7 (14%)
8 (16%)
8 (16%)
6 (12%)
8 (16%)
7 (14%)
7 (14%)
7 (14%)

7 (14%)
2 (4%)
5 (10%)
7 (14%)
3 (6%)
10 (20%)
6 (12%)
3 (6%)
4 (8%)
2 (4%)
4 (8%)
4 (8%)
6 (12%)
2 (4%)
6 (12%)
2 (4%)
4 (8%)
5 (10%)
4 (8%)
8 (16%)
5 (10%)
3 (6%)
3 (6%)
4 (8%)
6 (12%)
4 (8%)
6 (12%)
4 (8%)

7
Totalmente
pejorativo
5 (10%)
8 (16%)
2 (4%)
5 (10%)
10 (20%)
9 (18%)
11 (22%)
8 (16%)
12 (24%)
13 (26%)
11 (22%)
6 (12%)
13 (26%)
5 (10%)
3 (6%)
4 (8%)
14 (28%)
11 (22%)
13 (26%)
7 (14%)
6 (12%)
9 (18%)
8 (16%)
14 (28%)
5 (10%)
7 (14%)
9 (18%)
9 (18%)

Tabela 5: Resultados do teste com escala Likert.

Seis formações que obtiveram maior índice de respostas na opção 1 – não
pejorativa. No entanto, tiveram pouca diferença (inferior a 10%) em relação à segunda
opção mais escolhida. Além disto, as segundas opções mais assinaladas dessas
formações foram acima do nível 4, isto é, opções já com um grau de pejoratividade
médio-alto. Isso nos indica que, apesar de não serem altamente pejorativas, essas
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formações não podem ser consideradas neutras. Entre os prefixos encontramos nessas
palavras temos: duas formações com o prefixo com o prefixo a-, três formações com
prefixo des- e uma formação com o prefixo em-. Nesta categoria, nenhuma formação
com o prefixo in- foi encontrada.

FORMAÇÃO
Acovardar
Aporrear
Desavergonhado
Desembestar
Desvalido
Encachaçar

1
Não
pejorativo
14 (28%)
12 (24%)
10 (20%)
12 (24%)
15 (30%)
14 (28%)

2

3

4

5

6

2 (4%)
4 (8%)
5 (10%)
2 (4%)
5 (10%)
5 (10%)

7 (14%)
6 (12%)
7 (14%)
8 (16%)
1 (2%)
5 (10%)

5 (10%)
8 (16%)
9 (18%)
8 (16%)
9 (18%)
12 (24%)

5 (10%)
4 (8%)
7 (14%)
9 (18%)
5 (10%)
6 (12%)

6 (12%)
5 (10%)
9 (18%)
7 (14%)
3 (6%)
4 (8%)

7
Totalmente
pejorativo
11 (22%)
11 (22%)
3 (6%)
4 (8%)
12 (24%)
4 (8%)

Tabela 6: Formações com maior índice opção 1 - não pejorativo.
Na categoria altamente pejorativas, encontramos 6 palavras, pois, além de
alcançarem maior número de respostas para a opção 7 – totalmente pejorativo,
obtiveram uma grande diferença (10% ou mais) em relação a segunda opção mais
escolhida. Foram incluídas como altamente pejorativas também duas formações
(despirocar e encaralhar) que, apesar de não atingirem diferença superior a 10% em
relação a segunda opção mais escolhida, obtiveram como segunda resposta mais
assinalada a opção 6, ou seja, apenas um nível abaixo de totalmente pejorativo, o que
confirma a pejoratividade das formações em questão.
A palavra desnaturado foi considerada pejorativa, pois obteve maior índice de
respostas para a opção 7 – totalmente pejorativo, mesmo que a diferença para a segunda
opção escolhida, a opção 4, tenha sido de apenas 6%. Somando-se a opção 6 e 7, temos
36%, contra 34% resultado da soma entre a opção 4 e 5.
Nesta categoria, tivemos apenas duas formações com prefixo des- e quatro
formações com prefixo em-.
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FORMAÇÃO
Desnaturado
Despirocar
Emporcalhar
Enrabar
Encaralhar
Embarangar

1
Não
pejorativo
6 (12%)
4 (8%)
3 (6%)
7 (14%)
4 (8%)
8 (16%)

2

3

4

5

6

3 (6%)
6 (12%)
4 (8%)
3 (6%)
1 (2%)
3 (6%)

6 (12%)
8 (16%)
5 (10%)
6 (12%)
3 (6%)
1 (2%)

9 (18%)
3 (6%)
8 (16%)
5 (10%)
2 (4%)
6 (12%)

8 (16%)
8 (16%)
6 (12%)
4 (8%)
10 (20%)
11 (22%)

6 (12%)
9 (18%)
8 (16%)
6 (12%)
14 (28%)
6 (12%)

7
Totalmente
pejorativo
12 (24%)
12 (24%)
16 (32%)
19 (38%)
16 (32%)
15 (30%)

Tabela 7: Formações com maior índice opção 7 - totalmente pejorativo.

Duas formações obtiveram maior índice de resposta na opção 7- totalmente
pejorativa. Todavia, obtiveram a segunda maior quantidade de respostas no ponto
oposto da escala, opção 1 – não pejorativo.
No caso de incomível, essa variação entre os pontos da escala pode ter ocorrido
devido aos dois sentidos de comível, advindo do verbo comer presente na formação. Por
um lado, alguns participantes podem ter pensado no sentido “ingerir alimento” e,
consequentemente, “alimento possível de ser ingerido” e, provavelmente, optado pela
escolha em 1 – não pejorativo. Por outro lado, alguns participantes podem ter pensado
no sentido de comível relativo a comer, “praticar ato sexual”, “indivíduo com o qual não
se praticaria ato sexual”, portanto, com sentido pejorativo e deve ter preferido a opção 7
– totalmente pejorativo.
Ambas as formações também foram consideradas pejorativas.

FORMAÇÃO
Incompetente
Incomível

1
Não
pejorativo
14 (28%)
11 (22%)

2

3

4

5

6

2 (4%)
0 (0%)

2 (4%)
3 (6%)

3 (6%)
10 (20%)

7 (14%)
9 (18%)

4 (8%)
3 (6%)

7
Totalmente
pejorativo
18 (36%)
14 (28%)

Tabela 8: Formações pejorativas.
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Embora o teste com a escala Likert tenha sido realizado para retirar as dúvidas
sobre algumas formações, ainda assim, houve três casos inconclusivos, nos quais os
índices mais altos se localizaram nos pólos da escala, ou seja, foram considerados
neutros (não pejorativos) ou pejorativos pelo mesmo número de respondentes. Ou seja,
a mesma quantidade de pessoas, ou um número bem próximo, considerou a formação
não pejorativa, com pejoratividade média ou totalmente pejorativa.

FORMAÇÃO
Avacalhar
Encostado
Incapaz

1
Não
pejorativo
12 (24%)
13 (26%)
13 (26%)

2

3

4

5

6

3 (6%)
3 (6%)
3 (6%)

3 (6%)
2 (4%)
1 (2%)

11 (22%)
2 (4%)
6 (12%)

4 (8%)
13 (26%)
6 (12%)

12 (24%)
5 (10%)
8 (16%)

7
Totalmente
pejorativo
5 (10%)
12 (24%)
13 (26%)

Tabela 9: Casos inconclusivos.

Discussão final dos Resultados dos testes

No total, considerando as 69 formações testadas que compõem nosso corpus: 42
formações foram consideradas neutras. Dessas, 31 possuíam base neutra e 11 possuíam
base pejorativa.

Palavra
Abobalhar
Amalucar
Amedrontar
Desajeitar
Desandar
Desbunde
Desclassificado
Descompensado
Desequilibrado
Desinfeliz
Desinquieto
Desleal
Desonesto

Base neutra

Base
pejorativa
Bobo
Maluco

Medo
Ajeitar
Andar
Bunda
Classificação
Compensar
Equilíbrio
Infeliz
Inquieto
Leal
Honesto

Categoria
da base
A
A
N
N
N
N
N
V
N
A
A
A
A

Categoria
da palavra
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
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Desqualificado
Destemperado
Desumano
Embananar
Encanar
Encaretar
Encucado
Enferrujado
Enfezar
Enlouquecer
Entediar
Entrevado
Entronchar
Envergonhar
Enviesar
Imoral
Incoerente
Inconfiável
Inculto
Indecente
Indesculpável
Indiferente
Indigesto
Infeliz
Infiel
Inflexível
Ininteligível
Insensível
Intragável

Qualificação
Têmpera
Humano
Banana
Cano
Careta
Cuca
Ferrugem
Fezes
Louco
Tédio
Treva
Troncho
Vergonha
Viés
Moral
Coerente
Confiável
Culto
Decente
Desculpável
Diferente
Digesto
Feliz
Fiel
Flexível
Inteligível
Sensível
Tragável

N
N
A
N
N
A
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Tabela 10: Formações não pejorativas (neutras) - Resultado final.

Entre as formações do corpus,18 foram consideradas altamente pejorativas, seja
por terem alcançado índices acima de 60% no pré-teste 2, seja por terem obtido maior
número de respostas na opção 7 – totalmente pejorativo no teste com a escala Likert.
Entre essas 18 palavras, 12 já possuíam base pejorativa, enquanto apenas 6
possuíam base neutra. Todas as formações apresentavam um sentido abstrato para a
base. Isso significa que, na formação derivada resultante, fazia parte da interpretação do
N ou A denotado pela base um conceito abstrato e não um objeto ou entidade com
interpretação concreta.

96

Palavra
Abestalhar
Desajuizado
Desalmado
Desbocado
Descaralhar
Desgraçado
Desnaturado
Despirocar
Embarangar
Embucetar
Emporcalhar
Emputecer
Encaralhar
Endemoniado
Endiabrado
Enrabar
Incomível
Incompetente

Base neutra

Base
pejorativa
Besta

Ajuizar
Alma
Boca
Caralho
Graça
Natureza
Piroca
Baranga
Buceta
Porco
Puta
Caralho
Demônio
Diabo
Rabo
Comível
Competente

Categoria
da base
A
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
A
A

Categoria
da palavra
V
V
A
A
V
A
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A

Tabela 11: Formações altamente pejorativas - Resultado final.
A análise da pejoratividade das bases, aliada à polissemia de algumas bases que
permitem uma interpretação abstrata pode indicar que a contribuição para o significado
pejorativo das palavras não provém do prefixo, contrariando o que foi encontrado no
trabalho de MINUSSI; OLIVEIRA, 2018, que atestaram a contribuição pejorativa de
alguns sufixos. A leitura pejorativa nessas formações prefixais parece ser licenciada
pelo traço [+abstrato]. A presença do traço abstrato, restringe as interpretações
possíveis, isto é, restringe a polissemia de algumas raízes, e serve de contexto para a
Lista 3, Enciclopédia, que seleciona a interpretação avaliativa negativa, se servindo
também do conhecimento de mundo que cada falante possui.
Por fim, consideramos 9 casos como inconclusivos. Foram 6 formações que
obtiveram maior índice de respostas na opção 1 – não pejorativa, pouca diferença
(inferior a 10%) em relação a segunda opção mais escolhida acima do nível 4, e 3
formações que obtiveram índices iguais para mais de uma opção.
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Palavra
Acovardar
Aporrear
Desavergonhado
Desembestar
Desvalido
Encachaçar
Avacalhar
Encostado
Incapaz

Base
neutra

Base
pejorativa
Covarde
Porra

Vergonha
Besta
Valer
Cachaça
Vaca
Costas
Capaz

Categoria
da base
A
N
N
V
V
N
A
N
A

Categoria
da palavra
V
V
A
V
A
V
V
A
A

Tabela 12: Casos inconclusivos - Resultado final.
Não obtivemos evidências suficientes para fazer afirmações acerca dessas
formações.

4.4.

Análise das formações pejorativas: alossemia e o traço [±abstrato]

Nesta seção, vamos apresentar nossa análise para alguns dados, que tem como
base a postulação de um traço [± abstrato] na Lista 1, o qual estaria atrelado a diferentes
núcleos nominais à maneira de Minussi (2012), responsável pela interpretação abstrata
de nomes e adjetivos, que permanecerá nas fases posteriores, quando núcleos verbais ou
adjetivais serão concatenado, atuando para o surgimento da interpretação pejorativa.
Cabe ressaltar que em um primeiro momento, levamos também em conta para
explicar a interpretação pejorativa dos dados a hipótese de um núcleo [EVAL] presente
durante a derivação sintática como postula Scher (2013). Entretanto, após a análise
preliminar de dados, a hipótese do traço eval [EVAL]nos pareceu um tanto ad hoc, pois
seria um traço criado para identificar a avaliação na estrutura sintática, porém, não há
definição ou descrição sobre qual tipo de avaliação seria essa.
Os exemplos utilizados como base para essa hipótese são casos de truncamento e
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blends39 que, não se relacionam com o tipo de fenômeno que investigamos, a
pejoratividade, mas apresentariam algum traço de informalidade em sua interpretação.
Em texto recente, Scher; Marangoni Junior (2020) fazem uma descrição mais
aprofundada sobre a proposta do traço [EVAL], na qual os autores afirmam que o
núcleo [EVAL] não substitui um núcleo categorizador que define o significado da
formação. Assim sendo, o traço mantém, inclusive, o mesmo significado básico das
formações, adicionando apenas “ingrediente” que licencia uma nuance avaliativa na
interpretação. Contudo, ressaltamos que o traço [EVAL] não identifica qual seria a
avaliação realizada. Seria uma avaliação pejorativa? Afetiva? Todos os diminutivos e
aumentativos conteriam um traço [EVAL] para que sejam interpretados? Além disso, o
traço [EVAL] nos blends e truncamentos serve para indicar uma mescla, ou quebra
(truncamento) das formas, a fim de que PF atue sobre a formação. Não é o caso das
formas pejorativas, que não apresentam mesclas ou quebras fonológicas.
Os dados sugerem que o prefixo pode atuar como contexto que restringe a leitura
semântica. Tomemos como exemplo desse tipo de restrição o caso de “emputecer”.
Assumimos que “emputecer” tenha se originado por meio da raiz polissêmica √PUTque possui duas leituras: a) indivíduo que troca sexo por dinheiro, prostituta ou b)
estado de ficar irritado, bravo, nervoso, indignado. “Emputecer” não significa se tornar
prostituta, logo essa leitura não seria composicional. Contudo, para nós essa formação
teria sido derivada apenas a partir do segundo significado, o que nos leva a refletir sobre
a relação entre concreto e abstrato: a leitura a) sendo composta por algum traço
[+concreto], o indivíduo que pratica tais atos, um referente físico, enquanto a leitura b)

39

Exemplos de truncamento e blends respectivamente: delega (delegado) e apertamento (apertado+
apartamento). Casos de truncamento não se relacionam com a pejoratividade; entretanto, alguns blends
parecem, sim, apresentar uma avaliação negativa.
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poderia conter um traço mais [+abstrato], ou [-concreto] para mantermos a binariedade
do traço, ressaltando uma característica psicológica e emocional de um indivíduo.
Vejamos a estrutura a seguir:
11)

Nossa análise preliminar é a de que há “flavors”40 de n (Cf. MINUSSI, 2012),
isto é, pode haver um n com traço [+concreto] que licencia a leitura a) e um n com traço
[-concreto] que licencie o prefixo e consequentemente a leitura pejorativa, uma vez que
o contexto de um n [-concreto] serve de contexto para a interpretação dessa raiz na
Enciclopédia. Esse caso coincide com o exemplo descrito em Marantz (2013),
globalizar. Como a estrutura mostra, outra alternativa seria uma categorização por um
categorizador adjetival a, uma vez que a pejoratividade, a princípio, parece estar mais
relacionada a nomes e adjetivos e traços mais abstratos. Não há nenhum outro morfema
para postular que a anexação interna dê conta dessa polissemia.
Para nós, a semântica de estado seria gerada na primeira categorização. É nesse

40

Sabores. Nuances de significado que a formação pode adquirir de acordo com o contexto de n.
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momento em que se daria a restrição imposta à raiz que, por ser polissêmica,
originalmente possui uma gama de possibilidades interpretativas.
A concatenação de uma raiz a um núcleo categorizador a, por exemplo, cria a
interpretação de estado. A categorização com a ou n flavor diferente que possua um
traço [+abstrato] toma propriedades específicas da raiz, como é o caso de porco que,
após a sua concatenação, adquire uma leitura mais abstrata não se tratando mais do
animal entidade física no mundo e sim atribuindo propriedades desse referente (por
exemplo, a propriedade de ser sujo) a uma entidade, passando assim a salientar uma
interpretação que até então poderia ser secundária, mas que claramente possui ligação
com a leitura mais concreta e é a partir dessa leitura secundária salientada que se origina
a interpretação de emporcalhar. Emporcalhar não pode ter a interpretação de
“transformar em porco [+concreto]”,assim como o termo “globalizar” ( Cf.
MARANTZ, 2013) não pode ser interpretado como “transformar algo em um globo ou
esfera [+concreto]”. Essa restrição ocorre na primeira fase; já na sintaxe são criados
contextos mais limitados que guiam a Enciclopédia a “buscar” essa leitura com mais
precisão. Dessa forma, em nossa análise, o traço [+abstrato] estaria, portanto,
diretamente ligado à interpretação pejorativa.
A fim de descrever preliminarmente o tipo de análise a ser aprofundada,
destacamos dois dados no corpus que possuem a presença dos prefixos des- e in- ao
mesmo tempo, são eles: indesculpável e desinfeliz. Primeiro, notamos a coocorrência de
dois prefixos (des- e in-) que costumam ser tratados como possuidores de semânticas
similares de negação. No entanto, se, de fato, o prefixo des- é responsável pela reversão
de um estado (Cf. MEDEIROS, 2010), deveria haver a reversão do estado de
infelicidade, em desinfeliz passando então a um estado de felicidade e, revertendo
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também a leitura pejorativa, o que não ocorre. Nesse caso, nossa análise procurará
identificar se o prefixo des- não está causando uma leitura de intensidade. Desinfeliz
seria alguém mais que infeliz. Já no caso de indesculpável, ocorre algo semelhante com
o que Medeiros (2010) afirma ocorrer com desmentir, há uma pressuposição de culpa,
uma avaliação negativa, e o des- reverte esse estado de culpa, enquanto o prefixo innega o desculpável. Logo, o prefixo in- demonstra apresentar a interpretação pura de
negação, ao passo que o prefixo des- pode apresentar algo a mais do que reversão de
estado e estar ligado há formações que pressupõem uma avaliação negativa. Só que
nesses seus dados não parece haver um estado, pois são nomes.
No caso de formações como desembestar e descaralhar, assim como no caso de
desinfeliz, o prefixo des- parece funcionar como um intensificador. As duas formações
tem a interpretação de “perder o controle de vez”, “chegar ao ápice do descontrole”.
Não parece haver besta em desembestar, tampouco caralho em descaralhar, de modo
que essas formações teriam se originado a partir de uma concatenação direta de um
categorizador e uma raiz, a mesma raiz que forma as palavras besta e caralho,
respectivamente. Assim como desinfeliz, no caso de desembestar além de
considerarmos a contribuição intensificadora de des-, consideramos que a presença de
dois prefixos ao mesmo tempo des- e em- também acrescente uma propriedade
intensificadora.
No caso de encanar, a formação pejorativa possui leitura abstrata embora
compartilhe propriedades com encanar no sentido [+concreto] (restringir, obstruir,
reter). A interpretação pejorativa e abstrata de encanar pode ter origem em cano, porém
não o cano objeto físico [+concreto] e sim de cano já no sentido [+abstrato] que ocorre
em formações como “Ele marcou comigo, mas me deu o cano”, significando “Ele
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marcou comigo, mas não apareceu”, algo negativo. Por outro lado, em desencanar
parece de fato haver uma reversão do processo de encanado, tanto que “desencanar” é
considerado como algo positivo e não faz parte do nosso corpus, sendo usado aqui
somente como exemplo.
Medeiros (2010) afirma que para formações de base nominal com o prefixo
des-,uma aproximação semântica para o núcleo relacionador R, que une uma base
nominal a um DP criando uma predicação interna ao verbo, seria o significado da
preposição sem (Cf. MEDEIROS, 2010:102). Temos vários casos nos quais essa
afirmação não pode ser aplicada.No entanto, o autor assume que um sentido metafórico
pode denotar o evento necessário para a seleção de des-. Esse sentido metafórico seria,
para nós, uma leitura abstrata; o que parece ocorrer aqui é a presença de um
n[+abstrato] que licencia a leitura pejorativa. Logo, um indivíduo sem equilíbrio físico
não é o desequilibrado. Desequilibrado é a pessoa com desequilíbrio emocional,
psicológico, e não físico. Nos casos em que há uma equivalência de significado se
substituirmos por “sem X”, sendo X a base, como o caso de “sem vergonha” que pode
equivaler a desavergonhado, a substituição pode indicar que há uma ligação entre a
formação vergonha e desavergonhado. Esse é um caso diferente da formação de
desbunde, que não remete à ação de “retirar a bunda” ou “ficar sem bunda”. Desse
modo, a análise para desbunde implica em uma concatenação do prefixo diretamente à
raiz e assim a formação final não teria bunda, apenas teria origem na mesma raiz.

4. 4. 1. A distinção entre complementos nominais e adjuntos adnominais
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Nesta seção, a fim de tentar dar subsídios para a discussão sobre o traço [±
abstrato] e defender a ideia de que esse traço pode estar presente na sintaxe e provocar
algum tipo de efeito na sintaxe, vamos recordar uma distinção bastante cara para alguns
gramáticos tradicionais, distinção essa que também está sempre presente nas gramáticas
escolares e livros didáticos: a distinção entre complementos nominais e adjuntos
adnominais.
Segundo Rocha Lima (2013), do ponto de vista do “ensino elementar” a
distinção entre “complemento nominal” e “adjunto adnominal” pode parecer algo
perturbador e, até, “supérflua”, mas se apoia em conceitos que não podem deixar de
serem levados em consideração “numa descrição fiel da estrutura da frase”.
O autor afirma que “apenas substantivos abstratos de ação, relacionados a
verbos transitivos ou amarrados a complemento circunstancial por preposição
determinada, podem, por definição ser “transitivos”” (Cf. ROCHA LINHA, 2013: 298).
Ainda segundo ele, o mesmo acontece com os substantivos abstratos de qualidade,
derivados de adjetivos transitivos. Vejamos os exemplos:

(12)

a. copo de vinho (adjunto)
b. rosa com espinhos (adjunto)

(13)

a. invasão da cidade (complemento)
b. conversa com o pai (complemento

O primeiro grupo (copo e rosa) são substantivos intransitivos, segundo o autor.
Por sua vez, o segundo grupo (invasão e conversa) permitem o emprego como
transitivos, o que só pode ocorrer segundo dois critérios:
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(i)

Com o substantivo abstrato de ação, correspondente a verbo da mesma
família que exija objeto (direto, ou indireto), ou complemento circunstancial
inversão da ordem (cf. inverter a ordem – objeto direto);
obediência aos pais (cf. obedecer aos pais – objeto indireto);
ida a Roma (cf. ir a Roma – complemento circunstancial).

(ii)

Com substantivo abstrato de qualidade, derivado de adjetivo que possa
usar-se transitivamente:
certeza da vitória (cf. certo da vitória).
fidelidade aos
amigos (cf. fiel aos amigos).
(ROCHA LIMA, 2013: 297)
A nomenclatura utilizada pelo gramático difere daquela utilizada, por exemplo,

na teoria gerativa, em que os substantivos abstratos de ação são classificados como
nomes deverbais, ou nominais de ação. O fato é que Rocha Lima (2013) une dois
elementos para dizer que os nomes de ação e os substantivos deadjetivais podem ter
complementos: (i) a transitividade herdada do verbo e a transitividade herdade dos
adjetivos que lhes deram origem e (ii) o traço [+abstrato], mostrando que tal traço pode
ser um elemento distintivo para identificar a natureza do elemento que acompanha o
nome.
Essa distinção fica mais evidente quando o gramático traz o exemplo com o
nome plantação. Segundo Rocha Lima (2013), “basta que o substantivo, ainda que
abstrato de ação, venha empregado como concreto, para que desaceite complemento
nominal” (p. 298). Os exemplos são os seguintes:

(14)

a. A plantação de cana enriqueceu, outrora a economia do país.
b. Em poucas horas, o fogo destruiu toda a plantação de cana.
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Em (14)a., segundo o autor, plantação tem valor abstrato, ação de plantar, cujo
objeto é “cana”. Em (14)b. , por sua vez, plantação é um nome concreto, e, portanto,
intransitivo.
A ideia de abstrato vs. concreto apresentada por Rocha Lima (2013) coincide
com a distinção entre plantação e plantio analisada por Minussi (2012). Segundo
Minussi (2012) os nomes plantação e plantio apresentam diferenças quanto a
possibilidade de denotarem um resultado. Plantação parece ser ambígua entre denotar
um evento/processo ou resultado, enquanto plantio parece denotar apenas um
evento/processo. Observemos os dados:

(15)

a. A plantação ficou verdejante com a chegada da estação chuvosa.
b. *O plantio ficou verdejante com a chegada da estação chuvosa.

O exemplo em (15b) mostra que plantio, que tem uma conotação abstrata e não
pode ter como referência um local, concreto, em algo está plantado, não pode denotar
um resultado. Esses fatos são explicados pelo autor ao considerar que há n,
categorizadores nominais, com diferentes sabores: um n inerentemente eventivo,
realizado pelo morfema -io, que pode ser considerado [+abstrato] e um n, que denota
resultado de um processo, que pode ser considerado [-abstrato].

4. 4. 2. Uma morfologia para entidades concretas: o prefixo mi/ma do hebraico
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Nesta seção, chamamos atenção para o fato de que há línguas que fazem a
distinção [± abstrato] por meio de marcas morfológicas. É o caso do hebraico que,
apesar de apresentar um sistema que, em grande parte, se baseia em raízes
tri-consonantais e padrões vocálicos que funcionam como núcleos categorizadores (Cf.
ARAD, 2003, 2005; MINUSSI 2012), também apresenta sufixos e prefixos. Desse
modo, observemos algumas derivações de raízes e seus padrões vocálicos
correspondentes.

(16)
a.
b.
c.
d.

√xšb
Padrão
CaCaC41 (v)
CiCeC(v)
hiCCiC(v)
maCCeC(n)

a.
b.

√gdl (Raiz)
Padrão
CaCaC (v)
CiCCeC (v)

c.
d.
e.
f.

hiCCiC (v)
CaCoC (a)
CoCeC (n)
miCCaC (n)

(17)

(18)

√sgr (Raiz)
Padrão
a.
CaCaC (v)
b.
hiCCiC (v)
c.
hitCaCCeC (v)
d.
CeCeC (n)
e.
CoCCayim (n)
f.
miCCeCet (n)

Palavra formada
xašav ‘pensar’
xišev ‘calcular’
hexšiv ‘considerar’
maxšev ‘computador’

Palavra formada
gadal (crescer)
gidel (elevar, criar, cultivar (padrão
causativo)
higdil (aumentar)
gadol (grande)
godel (tamanho)
migdal (torre)

Palavra formada
sagar (fechar)
hisgir (extraditar)
histager (proteger alguém)
seger (encerramento)
sograyim (parênteses)
misgeret (moldura)

41

Como explica Minussi (2012:19). “A letra C que se encontra no padrão vocálico serve unicamente para
mostrar onde serão inseridas as consoantes que formam a raiz triconsonantal. Arad (2005) faz a opção de
representar os padrões possuindo quatro espaços para as consoantes (com um espaço alternativo
CC(C)C), uma vez que nem todas as raízes são tri-consonantais.”.
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Podemos notar nos dados em (16), (17) e (18) três raízes e seus padrões
vocálicos correspondentes que, ao serem concatenados às raízes, categorizam as raízes,
sem os padrões vocálicos não possuem uma categoria pré-definida. Queremos chamar
atenção para os padrões em (16d.), (17f.) e (18f.) que criam nomes concretos: maxšev
‘computador’, migdal ‘torre’, misgeret ‘moldura’. A principal diferença entre esses
padrões e outros padrões vocálicos de cada um dos paradigmas é o fato de que esses
padrões, além de apresentarem uma combinação de vogais, algumas advindas de outros
padrões, apresentam um prefixo, fato esse que leva alguns teóricos a dizer que esses
prefixos podem ter relação com a formação de nomes concretos.
Essa nos parece ser uma evidência morfológica para dizer que o traço [-abstrato]
pode estar presente na Lista 1 e, portanto, atuante na derivação sintática. Nossa hipótese
é de que esse seja um traço ligado aos categorizadores nominais n e a, assim como
outros traços como [±contável], [± animado] etc., os quais também provocam efeitos na
formação de palavras e na sintaxe frasal.

108

5. Considerações Finais

Buscamos discutir a pejoratividade dentro do modelo teórico da MD,
relacionando-a com a teoria de fase e o conceito de alossemia.
Dentre as 69 formações analisadas, apenas 18 foram consideradas
pejorativas. Não obtivemos evidências em favor da hipótese de que os prefixos
poderiam conter uma semântica pejorativa em si mesmos, ao contrário do que
ocorre com os sufixos (cf. MINUSSI; OLIVEIRA; 2018).
A análise de resultados dos testes aplicados demonstrou uma possível
influência do traço [+abstrato] no licenciamento da interpretação pejorativa pela
enciclopédia, uma vez que todas as formações analisadas consideradas pejorativas
possuíam um sentido abstrato. Esse traço está contido em um determinado
categorizado nominal n e se diferencia de outros categorizador nominais com um
traço [-abstrato]. A existência desse tipo de traço está corroborada em línguas como
o hebraico, que parecem realizar o traço [+ ou – abstrato] morfologicamente. Ainda
podemos ressaltar que o prefixo, portanto, seria o responsável por criar o contexto
que permite a atuação desse traço. De modo geral, nossa hipótese passa a ser de que
a interpretação pejorativa ocorre apenas na presença desse traço. Contudo, deve
ficar claro, que nem todos os nomes abstratos são pejorativos.
Reconhecemos a complexidade do objeto de estudo, ainda tão pouco
aprofundado no âmbito dos estudos sintáticos. Contudo, afirmamos, assim como
Frota, 1985 e Grandi; Körtvélyessy, 2015, que há uma certa regularidade nesse
fenômeno e que, portanto, pode ser melhor delineado na pesquisa linguística, uma
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vez que tal fenômeno está de acordo com o sistema linguístico da determinada
língua.
Esperamos que esse estudo possa contribuir para a discussão sobre a
pejoratividade, tema ainda pouco estudado como objeto de análise principal e que
ainda requer muita pesquisa de cunho formal a fim de identificar, descrever,
categorizar e estabelecer processos de funcionamento, critérios e propriedades que
compõem a pejoratividade. Questões que não foram tratadas nessa pesquisa,
poderão ser discutidas em trabalhos futuros.
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