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GLOSSÁRIO BÁSICO DE MORFOLOGIA 
LINGUÍSTICA

1) Acrossemia – processo de formação de vocábulos por meio da 
combinação de sílabas extraídas de compostos ou expressões. É 
um recurso bastante utilizado na formação de siglas.

2) Alomorfe – variação na realização do morfe. Quando há mais 
de um morfe para o mesmo morfema, ocorre alomorfia.

3) Alomorfia – ocorrência de morfes diferentes para realizar o 
mesmo morfema.

4) Braquissemia – emprego de parte de um vocábulo pelo vocá-
bulo inteiro. Equivale ao que alguns autores classificam como 
abreviação vocabular, expressão que não deve ser confundida 
com abreviatura.

5) Classe – distribuição dos vocábulos em grupos com base nas 
formas que assumem, nas funções que exercem e, eventual-
mente, no sentido que expressam.

6) Competência (linguística) – capacidade inata que o indivíduo 
tem de produzir, compreender e reconhecer a estrutura de to-
das as frases de sua língua.

7) Competência lexical – conhecimento que o falante tem do lé-
xico de sua língua.

8) Composição – processo de formação de palavras pela combi-
nação de dois ou mais radicais.

9) Composição por aglutinação – processo de composição no 
qual ocorre alteração fonética no(s) constituinte(s).

10) Composição por justaposição – processo de composição sem 
alterações fonéticas nos constituintes.

11) Comutação – operação contrastiva de elementos segmentados 
no plano da expressão de que resulta uma alteração no plano 
do conteúdo.
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12) Derivação – processo de formação de palavras pelo acréscimo 
de prefixos (derivação prefixal) ou de sufixos (derivação sufi-
xal).

13) Derivação imprópria – formação de palavras por mudança de 
classe gramatical, sem que se processe qualquer alteração mór-
fica.

14) Derivação parassintética – processo de formação de palavras 
pela adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um radical, de 
tal modo que a supressão de um ou de outro resulta em uma 
forma inexistente na língua.

15) Derivação por sufixo zero – processo de derivação de palavras 
sem a presença de morfema aditivo.

16) Derivação regressiva e abreviação – processo de derivação de 
palavra no qual ocorre perda fonética na comparação com a 
forma primitiva.

17) Desempenho (linguístico) ou performance – é aquilo que o 
indivíduo realiza efetivamente quando fala, quando usa a lín-
gua.

18) Desinência nominal – morfe aditivo em posição final que re-
presenta, nos nomes, o gênero feminino em oposição ao mor-
fema zero do masculino, ou o plural em oposição ao morfema 
zero do singular.

19) Desinência verbal – morfe aditivo em posição final que repre-
senta, nos verbos, o modo e o tempo (desinência modo-tem-
poral) e o número e a pessoa gramatical (desinência número-
pessoal).

20) Diacronia – estudo da língua na perspectiva da evolução de 
um estágio a outro, com vistas a identificar e descrever as mu-
danças ao longo de um período de tempo.

21) Empréstimo ou estrangeirismo – vocábulo emprestado de ou-
tras línguas e incorporado ao léxico.

22) Estrutura linguística – feixe de relações internas (articulação) 
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que dá aos elementos linguísticos (as formas) sua função e sen-
tido.

23) Flexão – acréscimo de morfes em posição final para realizar 
oposições gramaticais entre os nomes e pronomes (flexão no-
minal) e entre os verbos (flexão verbal).

24) Fonossemia – formação de palavras pela combinação de fo-
nemas com o intuito de imitar ruídos naturais, ainda que não 
ocorra perfeita identidade.

25) Forma – define-se como um ou mais fonemas providos de sig-
nificação. Forma é um elemento linguístico do qual se abstrai a 
função e o sentido.

26) Forma dependente – vocábulo formal, mas não é palavra, pois 
não tem significado próprio. Não expressa ideia externa à lín-
gua. As preposições, as conjunções, os artigos e alguns prono-
mes pertencem a essa categoria. 

27) Forma livre – constitui uma sequência que pode funcionar iso-
ladamente como comunicação suficiente. É vocábulo classifi-
cado como palavra, porque tem significado por si só. Pode ser 
usado como resposta a uma pergunta.

28) Forma presa – forma que só tem função quando combinada 
(ligada) com outra(s) forma(s). É o caso, por exemplo, dos pre-
fixos, dos sufixos e das desinências.

29) Função – é o papel que as formas linguísticas assumem na re-
lação que se estabelece entre elas, ou seja, na estrutura linguís-
tica.

30) Gênero – noção gramatical que se atribui a todos os substanti-
vos. Não se confunde com sexo, embora também se preste para 
opor seres assexuados.

31) Gramática subjacente – gramática internalizada (na mente), 
implícita, subjacente, que habilita o falante a manejar adequa-
damente, intuitivamente, a língua embora não consiga descre-
vê-la ou explicá-la.
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32) Gramaticalização – processo de mudança linguística no qual 
um vocábulo autônomo, ou seja, uma forma livre, assume atri-
buições gramaticais.

33) Hibridismo – Vocábulo formado por elementos de línguas di-
ferentes, seja por composição, seja por derivação.

34) Hipocorístico – alteração morfofonêmica de antropônimos 
(nomes de pessoas) na linguagem familiar para traduzir cari-
nho, afetividade.

35) Morfe – realização concreta de um morfema. Pode ser um sim-
ples fonema, uma sílaba, ou uma combinação de fonemas e sí-
labas. Uma unidade formal será um morfe sempre que tiver um 
sentido lexical ou gramatical.

36) Morfe alternante – segmento do vocábulo que representa a 
oposição morfológica em relação a outro morfe.

37) Morfe homônimo – morfe que representa diferentes morfe-
mas.

38) Morfe redundante – o morfe será redundante (ou submorfê-
mico) sempre que reforçar uma oposição marcada por morfe 
aditivo.

39) Morfema – unidade mínima da estrutura do vocábulo dotada 
de sentido. Os morfemas são as menores unidades significati-
vas que podem constituir vocábulos ou partes de vocábulos. É 
uma entidade abstrata que se concretiza, na estrutura de uma 
palavra, através do morfe.

40) Morfema categórico – sufixo flexional (SF) ou desinencial 
(SD), que expressa categorias gramaticais.

41) Morfema classificatório – morfema representado pelas vogais 
temáticas.

42) Morfema cumulativo – morfe que representa a fusão de dois 
morfemas. Em português, os morfes cumulativos são repre-
sentados, principalmente, pelas desinências modo-temporais e 
desinências número-pessoais.
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43) Morfema derivacional – afixos (prefixos e sufixos), através dos 
quais é possível criar (derivar) vocábulos novos.

44) Morfema relacional – vocábulo dependente, isto é, vocábulo 
sem autonomia mórfica, que não constitui por si só um enun-
ciado, tais como preposições, conjunções e pronomes relativos.

45) Morfema zero – morfema que se realiza por meio da ausência 
de morfe.

46) Morfologia – parte da gramática que descreve a forma das pa-
lavras. Estudo da estrutura interna das palavras. Estudo dos 
morfemas e seus arranjos na formação das palavras. Aborda 
os processos nos quais se acrescenta, se substitui, se subtrai, se 
duplica um segmento a outro(s) já existente(s) para modificar 
o sentido.

47) Mudança morfofonêmica – alomorfia condicionada fonolo-
gicamente, isto é, mudança no sistema fonêmico do vocábulo 
com repercussão no sistema mórfico.

48) Número – noção gramatical que distingue um elemento (sin-
gular) de mais de um elemento (plural).

49) Oniônimo – nome próprio referente a marcas industriais e co-
merciais.

50) Palavra – unidade formal da linguagem que, sozinha ou asso-
ciada a outras, pode constituir um enunciado. Alguns autores 
reservam o termo palavra somente para vocábulos que apre-
sentam significação lexical, ou extralinguística.

51) Prefixos – morfemas derivacionais que ocupam posição ante-
rior à raiz, modificando o significado do vocábulo primitivo.

52) Produtividade lexical – possibilidade de surgimento de novos 
itens lexicais na língua.

53) Radical – parte do vocábulo formada pela raiz e pelos afixos 
derivacionais. Se o radical não tiver morfema derivacional 
(prefixo ou sufixo), será radical primário; caso contrário, se 
houver um morfema derivacional, será radical secundário; se 
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tiver dois morfemas derivacionais, será radical terciário, e as-
sim sucessivamente.

54) Raiz – elemento irredutível comum a todos os vocábulos da 
mesma família . É o morfema sobre o qual repousa a significa-
ção lexical básica. Equivale a semantema, ou lexema, ou radical 
primário, ou forma primitiva.

55) Recomposição – espécie de composição em que se toma uma 
parte de um vocábulo composto que passa a valer pelo todo e 
se liga a outra base para formar um novo composto.

56) Regra de análise estrutural (RAE) – regra que permite ao fa-
lante analisar a estrutura das palavras derivadas (formações 
complexas), como, por exemplo, saber que colação é derivada 
de colar, armadura é derivada de arma, semanal é derivada de 
semana etc.

57) Regra de formação de palavras (RFP) – regra estabelecida 
com base em processos já existentes na língua. Por exemplo, a 
formação de palavras novas como chavista, carreirista, cotista, 
lulista, bairrista, fundista, conteudista etc. se faz com base em 
uma relação paradigmática com outras palavras formadas pela 
adição do sufixo [-ist(a)] a uma base nominal.

58) Regra morfológica – caracterização da base (palavra primi-
tiva) e do produto (palavra derivada), com base em relações 
paradigmáticas.

59) Sentido – o sentido pode ser externo à língua (sentido lexical) 
ou interno (sentido gramatical).

60) Significado dêitico – atribuição própria dos pronomes e de 
certos advérbios pronominais de indicar sujeitos e objetos na 
interação discursiva. 

61) Sincronia – estudo de um estado de língua, num determinado 
momento de sua evolução.

62) Sufixo – morfe aditivo que sucede a raiz. Pode ser derivacional 
ou categórico.
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63) Tema – conjunto formado pelo radical do vocábulo mais a vo-
gal temática. Nesse caso, o vocábulo será temático. Se o vocá-
bulo não tiver vogal temática –  radicais terminados por conso-
ante ou vogal tônica –, então o vocábulo será atemático.

64) Vocábulo – tem sentido mais amplo do que palavra, pois além 
das formas que têm significação lexical ou extralinguística (for-
mas livres), inclui as formas com significação gramatical (for-
mas dependentes) e o conceito de vocábulo fonológico.

65) Vocábulo fonológico – inclui os vocábulos formais em geral e 
a combinação de vocábulos formais, sempre que ocorrer perda 
de marca fonológica que indique a delimitação entre vocábulos 
na corrente da fala.

66) Vocábulo invariável – aquele que não se submete aos proces-
sos de flexão.

67) Vocábulo variável – aquele que se submete aos processos de 
flexão nominal e verbal.

68) Vogal temática – vogal que ocorre depois do radical e antes das 
desinências. Essa vogal é sempre átona nos nomes e tônica nos 
verbos, quando no infinitivo


