
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEMIÓTICA E LINGUÍSTICA GERAL 

 

 

 

 

 

 

CÉSAR ELIDIO MARANGONI JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

A BLENDTIVIDADE NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS: A DERIVAÇÃO DOS BLENDS 

NA INTERFACE ENTRE MORFOLOGIA, FONOLOGIA E PRAGMÁTICA  

 

VERSÃO CORRIGIDA 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2021 



2 
 

CÉSAR ELIDIO MARANGONI JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

A BLENDTIVIDADE NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS: A DERIVAÇÃO DOS BLENDS 

NA INTERFACE ENTRE MORFOLOGIA, FONOLOGIA E PRAGMÁTICA 

 

VERSÃO CORRIGIDA 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Semiótica e Linguística Geral da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo como parte dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre em Letras. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Scher 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 



3 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo ou pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

MARANGONI JUNIOR, C. E. A blendtividade na formação de palavras: a derivação dos 

blends na interface entre morfologia, fonologia e pragmática. Dissertação apresentada à 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para obtenção 

do título de Mestre em Letras. 

 

Aprovada em: 12/03/2021 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profa. Dra. Paula Roberta Gabbai Armelin (titular)  Instituição: UFJF 

Julgamento:       Assinatura: 

 

Prof. Dr. Rafael Dias Minussi (titular)   Instituição: UNIFESP 

Julgamento:       Assinatura: 

 

Prof. Dr. Paulo Chagas de Souza (titular)   Instituição: USP 

Julgamento:       Assinatura: 

 

Prof. Dr. Luiz Carlos Schwindt     Instituição: UFRGS 

Julgamento:       Assinatura: 

 

Profa. Dra. Raquel Santana Santos (suplente)  Instituição: USP 

Julgamento:       Assinatura:  

 

Prof. Dr. Vitor Augusto de Nóbrega (suplente)  Instituição: USP 

Julgamento:       Assinatura: 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, à Vivi, à vó Idelma, à vó Elena e ao meu  

afilhado Eduardo por me apoiarem sempre e em tudo. 



7 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 Primeiramente, agradeço a Deus e ao universo por me permitirem ter vivido dois anos de 

muita pesquisa e muito amadurecimento e por terem me permitido concretizar o objetivo de 

terminar o mestrado apesar do caos que a vida se tornou nos últimos tempos. 

 Agradeço à minha orientadora, Ana Paula Scher, por ter acreditado, em 2018, em um 

graduando perdido que ela mal conhecia e que se tornaria, no ano seguinte, seu orientando de 

mestrado. Eu não poderia ter feito uma escolha melhor: cada segundo que ouço você falar sobre 

linguística, sobre morfologia ou sobre qualquer outro assunto é um privilégio e a quantidade de 

coisas que eu aprendi com você nesses dois anos tem um valor muito especial para mim. Espero 

ter feito, pelo menos um pouco, jus à condição de seu orientando. E que venham os próximos quatro 

anos. 

 Agradeço à minha família, por ser meu grande porto seguro e por me apoiar em todas as 

ideias mais malucas que eu tenho (sim, estou chamando o mestrado de uma ideia maluca). Meus 

pais, César e Edneia, e minha irmã, Vivi, por terem paciência comigo em todos os momentos e por 

não medirem esforços para me ver feliz e realizado. Eu sou eternamente grato e amo vocês 

infinitamente. Optei por não citar um por um aqui, mas em nome de minha vó Idelma, minha vó 

Elena e meu afilhado Eduardo deixo meu agradecimento mais que especial a todos os membros de 

minha família: amo muito vocês. 

 Agradeço à Larissa, minha melhor amiga da vida, por ser a melhor confidente e a melhor 

amiga que eu poderia ter nesse mundo; obrigado por sempre me ouvir desabafar sobre tudo e mais 

um pouco e sempre estar disposta a ouvir mais ainda; agradeço todos os dias por você ter entrado 

na minha vida no ensino médio. Agradeço à Natália, minha outra melhor amiga da vida, por ser 

não só minha vizinha e companheira de área, mas por ter sido essencial para esta dissertação e para 

tudo que eu faço; obrigado pelos conselhos, pelas fofocas, pelas traduções e pelos áudios que eu 

sempre te peço para me mandar pronunciando alguma palavra. Agradeço ao Breno, meu melhor 

amigo da vida, por sempre me ouvir e estar disposto a me aconselhar: cada segundo dos áudios que 

trocamos carrega em si muito amor e carinho. Agraço à Karina, minha outra melhor amiga da vida, 

por simplesmente existir e por sermos dois piscianos tão parecidos; obrigado por ser um desafogo 



8 
 

na minha vida acadêmica e por se manter sempre ali, mesmo quando eu desapareço por um tempo. 

Vocês quatro são, sem dúvidas, os melhores amigos que eu tenho nessa vida. Amo vocês. 

Agradeço às três inspirações acadêmicas que eu tenho nessa vida: Cláudia, por ser 

simplesmente uma das pesquisadoras que eu mais admiro no departamento e por ser uma pessoa 

tão solícita em me ajudar com qualquer assunto que eu precise; Raíssa, por me influenciar 

digitalmente de maneira tão leve e necessária e por sempre estar disposta a me auxiliar com as 

minhas dúvidas; Jéssica, por ser uma pessoa super solícita e por ver em mim um potencial que eu 

mesmo não vejo. Entendam: vocês são perfeitas. 

Agradeço aos meus amigos da pós-graduação, em especial Juliana e Bruno: quem diria que 

a comissão do Tardes de Linguística seria um lugar tão agradável e de trocas tão necessárias? Muito 

obrigado por me permitir compartilhar com vocês os surtos de 2020 e pela ajuda de sempre. Eu 

ouso dizer que esta é a melhor comissão do Tardes; pelo menos para mim, ela é. Agradeço à 

comissão organizadora do XXIII ENAPOL pelas trocas tão necessárias e pela experiência que 

adquiri. Em especial, agradeço à Gabriella e à Aline (in memoriam) por terem compartilhado 

comigo bons momentos e muitas angústias. 

Agradeço a todos os membros do GREMD pela parceria e pelas discussões levantadas que 

sempre me fazem pensar e evoluir como um pesquisador: Ana Paula, Maurício, Giulia, Cristina, 

Hadassa, Douglas, Jorge, Rafael P. (in memoriam), Júlia, Raquel, Fernando, Rafael C., Beatrice, 

Elizângela, Raísa, Stella, João, Daniela, Tatyane e Rafael E. Um agradecimento especial à Giulia, 

minha amiga da morfologia que sempre esteve presente nos melhores e nos piores momentos da 

minha vida; acho que o universo não juntou a gente por acaso: obrigado pelo apoio de sempre no 

começo de tudo, quando eu e você ficávamos aflitos de participar do GREMD por não acharmos 

que estávamos no mesmo patamar dos demais. 

 Agradeço também às outras pessoas que, de uma forma ou de outra, têm uma parcela de 

culpa por este pedaço de papel: Lídia, Vanessa, Samantha, Viviane e Rebeca, minhas melhores 

amigas da graduação e que eu espero levar para a vida toda; aos meus amigos do grupo “Rolê 

Letras USP” – Gabriella, Isabela B., Isabela C., Lucas, Beatriz C., Beatriz M., Bianca, Aline e 

Mariana; a todo o pessoal que conheci na graduação, principalmente os corajosos sobreviventes da 

habilitação em Inglês e Português; Malu, Andréa, Eduarda M., Eduarda F., Isabela, Larissa, 

Rafaela, Gabriela, William, Gustavo, André e Ramiro. Cada um de vocês me ajudou de alguma 



9 
 

forma, principalmente nos momentos em que eu queria deixar de lado a academia. Provavelmente 

esqueci de citar várias pessoas especiais; peço que, por favor, me perdoem: a gratidão é tão grande 

que se torna difícil representá-la nesse pequeno espaço. 

 Agradeço a cada aluno com o qual tive contato nas várias monitorias que realizei, tanto de 

Elementos de Linguística I quanto de Morfologia; em especial, gostaria de agradecer à turma de 

Morfologia do segundo semestre de 2020 por me lembrarem toda quinta o motivo de eu estar aqui, 

trazendo uma motivação tão necessária no tempo caótico da pandemia.  

 Agradeço à Filomena Sândalo e ao Paulo Chagas por terem aceitado participar do meu 

exame de qualificação e pelos comentários extremamente pertinentes e necessários que fizeram. 

Agradeço também ao Rafael Minussi e à Paula Armelin por terem aceitado ser suplentes do exame. 

 Agradeço ao Rafael Minussi e ao Paulo Chagas por aceitarem fazer parte da minha banca 

de mestrado e um agradecimento especial à Paula Armelin por ter aceitado ser titular da minha 

banca faltando tão pouco tempo para a defesa – foi muito gentil da sua parte se prontificar a ler a 

versão original desta dissertação em tão pouco tempo e fazer comentários extremamente 

pertinentes na defesa. Agradeço também ao Luiz Carlos Schwindt por ter aceitado nosso convite e  

à Raquel Santos e ao Vitor Nóbrega por aceitarem ser suplentes da banca. 

 Agradeço também ao Rafael Minussi e ao Vitor Nóbrega pelos comentários pertinentes e 

muito interessantes acerca deste projeto nos eventos em que nos encontramos. Agradeço também 

ao Avaliador A que leu com muito cuidado e atenção a primeira versão do squib que submeti para 

o Caderno de Squibs: Temas em estudos formais da UnB e cujos comentários me fizeram repensar 

boa parte da análise que havia proposto e que está reformulada nesta dissertação. 

 Agradeço à Ana Paula Scher, ao Maurício Resende, à Raquel Santos, ao Paulo Chagas, ao 

Marcelo Barra, à Filomena Sândalo e à Margarida Petter pelas disciplinas ministradas durante o 

mestrado e pela ajuda imprescindível na minha formação e no meu projeto.  

 Agradeço ao Departamento de Linguística como um todo, principalmente à Érica, pela 

ajuda com as diversas dúvidas que eu tive no geral.  

 Por fim, agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro concedido a mim (processo 130256/2019-

6), essencial para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 



10 
 

 

 

 

 

 

Procurar o quê? 

O que a gente procura muito e sempre não é isto nem aquilo. É outra coisa. 

Se me perguntam que coisa é essa, não respondo, porque não é da conta de ninguém o que estou 

procurando. 

Mesmo que quisesse responder, eu não podia. Não sei o que procuro. Deve ser por isso mesmo que procuro. 

Me chamam de bobo porque vivo olhando aqui e ali, nos ninhos, nos caramujos, nas panelas, nas folhas de 

bananeiras, nas gretas do muro, nos espaços vazios. 

Até agora não encontrei nada. Ou encontrei coisas que não eram a coisa procurada sem saber, e desejada. 
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“But we're the greatest  

They'll hang us in the Louvre 

Down the back – but who cares? —still the Louvre” 

 

“Mas nós somos os melhores 

Eles vão nos exibir no Louvre 

Bem lá no fundo – mas quem se importa? – ainda assim, no Louvre.” 

(Tradução livre do trecho da canção “The Louvre”, escrita por Lorde e Jack Antonoff) 
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RESUMO 
 

MARANGONI JUNIOR, C. E. A blendtividade na formação de palavras: a derivação dos 

blends na interface entre morfologia, fonologia e pragmática. Dissertação (mestrado). 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2021. 

 

Esta dissertação aborda casos de blending (namorido < namorado + marido), enquanto um 

processo de formação de palavras atuante na interface entre a morfologia, a fonologia e a 

pragmática, mostrando que uma análise completa do processo deve levar em conta todos estes tipos 

de informações. Assumindo um modelo híbrido de arquitetura da gramática (com base na 

Otimidade Distribuída de Trommer (2001)), defendemos que os blends são um subtipo dos 

compostos (cf. NÓBREGA, 2014; NÓBREGA; PANAGIOTIDIS, 2020) que se caracterizam pela 

presença de um morfema avaliativo em sua estrutura (cf. PRIETO, 2005; SCHER, 2013, 2016, 

2018). Esse morfema é responsável pela leitura apreciativa existente na expressão resultante do 

processo. Sintaticamente, duas raízes já categorizadas estabelecem entre si uma dada relação 

sintática (subordinação, atribuição ou coordenação); em seguida, um morfema avaliativo se 

adjunge à estrutura sintática derivada até o momento e, por fim, um terceiro núcleo categorizador 

é concatenado à estrutura de maneira a configurar o domínio da composição. O morfema avaliativo 

presente na estrutura sintática não altera nem a especificação categorial das raízes categorizadas 

nem a relação sintática entre as raízes, sendo responsável unicamente por uma modificação 

sintático-semântica na codificação de uma leitura avaliativa por parte do falante acerca de uma 

dada entidade, de um dado objeto ou de uma dada situação. Esta especificação semântica ocasiona 

efeitos pragmáticos de jocosidade, afetividade e pejoratividade, por exemplo, revelando a posição 

do falante diante daquilo que ela diz. Fonologicamente, mostramos que a perda ou a sobreposição 

fonológica envolvida no processo se caracteriza como um epifenômeno (cf. BYE; SVENONIUS, 

2012) da estrutura morfossintática enviada para a inserção de Vocabulário, onde são gerados 

candidatos a outputs que serão avaliados de acordo com restrições de boa formação 

morfofonológica, principalmente aquelas da Teoria da Correspondência (cf. BENUA, 1995).  

Palavras-chave: Blending. Morfologia (não)concatenativa. Formação de palavras. Interface 

morfologia-fonologia-pragmática. Morfologia avaliativa. 
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ABSTRACT 
MARANGONI JUNIOR, C. E. Blendtivity in word formation: the derivation of blends in the 

morphology-phonology-pragmatics interface. Dissertação (mestrado). Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, 2021. 

 

This dissertation is about blending (namorido < namorado + marido), as a word formation process 

in the morphology-phonology-pragmatics interface. Our aim is to show that a thorough analysis of 

the phenomenon must consider all these aspects of the formation. Assuming a hybrid model of the 

architecture of the grammar (based on Trommer’s Distributed Optimality (see TROMMER, 2001), 

we claim that blends are a subtype of compounds (see NÓBREGA, 2014; NÓBREGA; 

PANAGIOTIDIS, 2020) characterized by the presence of an evaluative morpheme in their 

structure (see PRIETO, 2005; SCHER, 2013, 2016, 2018). This morpheme is responsible for the 

evaluative reading in the expression resulting from this process. Syntactically, two categorized 

roots establish a given syntactic relation with each other (subordination, attribution or 

coordination); after that, an evaluative morpheme adjoins to the syntactic structure derived by 

them, and, eventually, a third categorizing head merges to the structure so that a compound domain 

is created. The evaluative morpheme in the syntactic structure does not change the root category 

specification or the syntactic relation between the roots; it is only responsible for the syntactic-

semantic change in the evaluative reading codification the speaker attributes to a given entity, 

object or situation. This semantic specification triggers pragmatic effects of, for example, fun, 

affectivity and pejorativity, revealing the speaker’s position towards what she says. Phonologically, 

we show that the phonological loss or segment overlapping involved in the process can be 

described as an epiphenomenon (see BYE; SVENONIUS, 2012) of the morphosyntactic structure 

sent to vocabulary insertion, where the output candidates to be evaluated according to well-

formedness morphological conditions (mainly those proposed by Correspondence Theory (see 

BENUA, 1995)) are generated. 

 

Keywords: Blending. (Non)Concatenative Morphlogy. Word formation. Morphology-phonology-

pragmatics Interface. Evaluative Morphology. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A observação dos padrões morfológicos produtivos na formação de palavras desvela a 

riqueza linguística das línguas e revela que os falantes de uma dada língua natural são capazes de 

manipular os objetos morfológicos de sua língua de maneira a construir novas palavras para 

expressar um novo conceito ou, até mesmo, um julgamento acerca de uma dada realidade. No 

cenário atual, em que se assiste a um protagonismo da internet, potencializa-se a utilização de 

processos morfológicos de criação de palavras que, muitas vezes, foram vistos como processos 

marginais e assistemáticos. Nesse sentido, observamos que o blending, enquanto processo de 

formação de palavras, assume um lugar de destaque entre os mecanismos morfológicos no nível 

derivacional.  

Os blends, também chamados de palavras-valises (cf. ALVES, 1990), cruzamentos 

vocabulares (cf. SANDMANN, 1990), portmanteaux (cf. PIÑEROS, 2000), misturas (cf. 

SANDALO, 2001), blends lexicais (cf. GONÇALVES, 2003) ou fusões vocabulares (cf. 

BASILIO, 2005), são comumente definidos como o resultado de um processo de formação de 

lexemas a partir da fusão de partes de pelo menos duas palavras-fonte, sendo que pelo menos uma 

delas deve ser reduzida no processo ou deve haver algum tipo de sobreposição gráfica ou 

fonológica das palavras-fonte (cf. GRIES, 2004a, p. 639). Conforme podemos ver em (1), trata-se 

de um mecanismo de formação de palavras presente em várias línguas do mundo. 

 

(1) Os blends nas línguas do mundo1 

Inglês         (cf. GRIES, 2004) 

a. brunch < breakfast ‘café da manhã’ + lunch ‘almoço’ 

b. motel  < motor ‘motor’ + hotel ‘hotel’ 

 

 
1 As traduções das palavras presentes nos exemplos foram feitas por nós a partir da tradução em inglês, espanhol ou 

francês disponibilizada pelos autores dos textos referenciados. 
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Português                 (cf. GONÇALVES, 2003) 

c. chafé  < chá + café 

d. matel < mato + motel 

Espanhol              (cf. PIÑEROS, 2000) 

e. cacaína ‘cocaína de má qualidade’  < caca ‘caca’ + cocaína ‘cocaína’ 

f. suciedad ‘sociedade suja’ < sucia ‘suja’ + sociedade ‘sociedade’ 

Francês            (cf. LEE, 2014) 

g. franglais ‘mistura de francês e inglês’ < français ‘francês’ + anglais ‘inglês’ 

h. proême ‘poema em prosa’ < prose ‘prosa’ + poême ‘poema’ 

Hebraico                 (cf. BAT-EL, 1996) 

i. prígurt ‘iogurte de fruta’ < prí ‘fruta’ + yogurt ‘iogurte’ 

j. kadurégel ‘futebol’   < kadúr ‘bola’ + régel ‘pé’ 

Grego Moderno           (cf. RALLI; XYDOPOULOS, 2012) 

k. aerajitó ‘comida servida em aviões’ < aéras ‘ar’ + fajita ‘comida’  

l. aγnigenís ‘um parente que você nunca havia encontrado antes’ < áγnostos ‘desconhecido’ 

+ sigenís ‘parente’ 

 

 Os estudos que se voltaram para a descrição e a explicação do blending retratam um debate 

presente nos estudos morfológicos que diz respeito ao questionamento do caráter morfológico 

propriamente dito dos processos de formação de palavras ditos não concatenativos. O rompimento 

da sucessão linear das bases em tais processos decorre principalmente da perda de material 

fonológico ou da sobreposição fonológica e desafia uma visão da morfologia enquanto algo 

essencialmente concatenativo e que se revela por meio da adição bem comportada de peças 

morfológicas; a morfologia é, nessa visão, essencialmente aditiva. Nesse sentido, linguistas como 

Dressler (2000), Piñeros (2004) e Mattiello (2013) defendem que os blends apresentam uma certa 

assistematicidade que os faz não ser parte da morfologia plena; segundo os autores, estamos 

lidando com casos de morfologia extragramatical, que consistem na manipulação de restrições de 

cunho linguístico a fim de utilizá-las em práticas de jogo de palavras e de criatividade linguística. 
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 Todavia, quando nos atentamos para os aspectos morfossintáticos, morfofonológicos e 

morfopragmáticos do blending, podemos perceber, assim como vários outros linguistas que já se 

voltaram ao estudo do processo em questão, que há uma sistematicidade no comportamento da 

maioria dos blends, que se assemelha à sistematicidade encontrada na composição, nas formas 

truncadas, nos hipocorísticos e na reduplicação, por exemplo. Com relação à sistematicidade na 

derivação de blends, podemos perceber que há uma exigência prosódica de que os blends tenham 

apenas um acento principal e há uma tendência métrica em se manter o acento principal da segunda 

palavra-fonte (cf. PIÑEROS, 2000, 2004; BAT-EL; COHEN, 2012); além disso, podemos perceber 

que há uma sistematicidade morfossintática na existência de uma relação sintática definida entre 

as bases (cf. BISETTO; SCALISE, 2005; NÓBREGA, 2014; NÓBREGA; PANAGIOTIDIS, 

2020); por fim, também podemos destacar que há uma especificação morfopragmática perceptível 

nos dados, a saber, a existência de uma leitura apreciativa nas derivações, já motivada por outros 

linguistas (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014; NÓBREGA; MINUSSI, 2015) como efeitos 

estilísticos que correspondem ao caráter predominantemente jocoso das formações. 

O nosso objetivo amplo neste trabalho é, dessa forma, investigar o lugar que o blending 

ocupa em relação aos processos morfológicos derivacionais, evidenciando que a classificação entre 

tais processos vista na literatura (cf. LIEBER, 2009; HASPELMATH; SIMS, 2010; 

GONÇALVES, 2016, por exemplo) obscurece o fato de que, empiricamente, observamos uma 

certa fluidez entre eles, o que se dá essencialmente pelo fato de que eles se valem de mecanismos 

morfossintáticos e morfofonológicos comuns de derivação no nível da palavra. Além disso, 

buscamos sistematizar as generalizações que podemos fazer acerca do blending, mostrando que é 

possível observarmos uma sistematicidade na escolha do output ótimo.  

Para alcançarmos tal objetivo, revisitamos alguns trabalhos importantes e destacamos as 

contribuições de cada trabalho para a explicitação do funcionamento morfológico de tal processo. 

Munidos de tais argumentos, voltamo-nos para a análise dos dados de nosso corpus, composto por 

415 palavras retiradas ou de textos anteriores sobre o fenômeno em questão ou coletadas em 

conversas e em contextos digitais, principalmente no âmbito das redes sociais, como o Twitter, o 

Instagram e o WhatsApp. Os dados foram analisados de acordo com critérios bem definidos de 

cunho morfossintático (características categoriais dos blends e relação sintática entre as palavras-

fonte), de cunho semântico-pragmático (o efeito pragmático da criação de um blend) e de cunho 

morfofonológico (a relação entre o número de sílabas e a pauta acentual das palavras-fonte e do 
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blend formado, por exemplo). O corpus da nossa pesquisa, bem como as análises principais feitas 

com base nele, estão sintetizados nos anexos no final desta dissertação. 

Os estudos que se voltaram para o blending buscam respostas concretas para os seguintes 

questionamentos: i) como distinguir o blending dos demais processos de formação de palavras? ii) 

como distinguir os diferentes tipos de blends? iii) como os blends são criados? (GRIES, 2004, p. 

640). Nesta dissertação, exploramos um pouco de cada uma dessas questões, mas damos ênfase 

especialmente à terceira questão, uma vez que estamos preocupados em apresentar uma proposta 

de análise em termos arquitetônicos.  

Com relação às teorias de arquitetura da gramática que buscam contemplar o blending e os 

casos de morfologia subtrativa, a Teoria da Otimidade é aquela vista como protagonista das 

discussões, visto que fornece mecanismos para a observação e a postulação de tendências de 

configuração formal do output do processo, através da interação entre restrições hierarquizadas que 

permitem avaliar a performance de um número infinito de candidatos a output, escolhendo entre 

eles aquele que é o candidato ótimo, isto é, o que apresenta a melhor performance em relação às 

restrições ativas no blending. Todavia, muitas das análises que se valem desse modelo assumem 

que o processo é estritamente fonológico (cf. LEE 2014), deixando-se de lado o seu caráter 

morfológico e pragmático. É nesse cenário que a Morfologia Distribuída surge como uma 

possibilidade de análise, pois permite que observemos a estrutura sintática dos blends e nos permite 

aproximá-los do fenômeno da composição enquanto mecanismo de derivação de estruturas 

sintáticas complexas. 

O caráter inovador de nossa proposta está na adoção de um modelo híbrido de arquitetura 

da gramática, que nos permite explicitar a interface morfologia-fonologia-pragmática no caso dos 

blends. Ao adotarmos uma versão da Otimidade Distribuída (cf. TROMMER, 2001), defendemos 

que, sintaticamente, os blends são um subtipo de compostos que apresenta uma leitura avaliativa, 

presente em outros processos de formação de palavras (cf. SCHER, 2011, 2013, 2016, 2018, para 

a defesa de um morfema avaliativo na estrutura sintática das formas truncadas no português 

brasileiro). A representação sintática proposta revela que os blends são estruturas sintáticas 

complexas em que raízes já categorizadas e em uma dada relação sintática entre si – subordinação, 

atribuição ou coordenação – são concatenadas a um morfema avaliativo responsável pela leitura 

avaliativa do processo. Posteriormente, tal estrutura é concatenada a um terceiro núcleo 
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categorizador, responsável pela determinação do domínio da composição (cf. NÓBREGA, 2014; 

NÓBREGA; PANAGIOTIDIS, 2020). 

Dessa forma, estamos diante de uma sintaxe essencialmente concatenativa; os efeitos não 

concatenativos são, portanto, epifenômenos da maneira como se dá a inserção de Vocabulário (cf. 

BYE; SVENONIUS, 2012 para a defesa de que a não concatenatividade é um epifenômeno). No 

ramo de PF (do inglês, Phonetic Form), a inserção de Vocabulário é feita nos moldes dos tableaux 

da Teoria da Otimidade a partir da avaliação da performance dos candidatos à forma de output i) 

por meio de restrições morfofonológicas de boa formação que dizem respeito, por exemplo, à 

interação entre a prosódia e a morfologia, ii) em termos de alinhamento e iii) em termos da 

correspondência entre as formas de base e o blend formado. Postula-se, assim, que há a tendência 

de que os blends apresentem uma certa configuração fonológica, o que deslegitima as abordagens 

do processo que o consideram assistemático e irregular. 

Em resumo, esta dissertação procura responder aos seguintes questionamentos específicos:  

 

(i) qual(is) o(s) limite(s) entre os processos de formação de palavras, principalmente 

entre a composição e o blending?  

(ii) qual o efeito semântico-pragmático obtido pela criação e pela utilização de um certo 

blend?  

(iii) é possível observar alguma sistematicidade na derivação dos blends ou eles se 

configuram, na verdade, como resultados de um processo irregular e assistemático 

de formação de palavras?  

(iv) qual a natureza do input para o blending, isto é, que tipo de informações devemos 

levar em conta quando analisamos os blends?  

(v) como deve ser a configuração de um modelo teórico de arquitetura da gramática que 

se preste à delimitação exata da maneira em que os blends são criados? 

 

 A dissertação está organizada da seguinte maneira. No capítulo 1, apresentamos uma 

revisão da literatura acerca do blending de maneira a mostrar os pontos de convergência e de 

divergência entre as análises propostas e de motivar a necessidade de uma hipótese de formação 

dos blends que se valha de informações morfológicas, fonológicas e pragmáticas na delimitação 

exata do funcionamento do fenômeno em questão. No capítulo 2, apresentamos nossa 
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fundamentação teórica, evidenciando os princípios de duas teorias distintas, a Teoria da Otimidade 

– daqui em diante, TO (cf. PRINCE; A.; SMOLENSKY, P. 1993) – e a Morfologia Distribuída – 

daqui em diante, MD (cf. HALLE, M.; MARANTZ, A. 1993) – de modo a motivar a plausibilidade 

de adotarmos um modelo teórico híbrido de arquitetura da gramática: uma versão específica da 

Otimidade Distribuída – daqui em diante, OD (cf. TROMMER, 2001). No capítulo 3, discutimos 

as características morfossintáticas e semântico-pragmáticas dos blends a partir da observação e da 

análise dos dados do nosso corpus de pesquisa de maneira a motivar a nossa análise de que o blend 

é um subtipo dos compostos que se diferencia destes por apresentar uma leitura avaliativa capaz 

de desencadear efeitos pragmáticos. No capítulo 4, discutimos as características morfofonológicas 

dos blends através da observação e da análise dos dados do nosso corpus de pesquisa; com base 

nos estudos anteriores no cerne da TO e da MD, avaliamos as restrições propostas anteriormente e 

postulamos um ranking de restrições específico para a determinação do output ótimo do blending. 

No capítulo 5, sistematizamos a proposta desenvolvida e trazemos a derivação de alguns blends, 

evidenciando a necessidade de postularmos uma interface entre a morfologia, a fonologia e a 

pragmática neste processo de formação de palavras. Por fim, trazemos as considerações finais da 

dissertação. 
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CAPÍTULO 1 
 

‘Twas brillig, and the slithy toves  

Did gyre and gimble in the wabe; 

All mimsy were the borogoves,  

And the mome raths outgrabe.  

That’s enough to begin with,’ Humpty Dumpty interrrupted:  

‘there are plenty of hard words there. “brillig”  

means four o’clock in the afternoon— the time when you 

begin “broiling” things for dinner.’  

‘That’ll do very well,’ said Alice: and “slithy”?’  

‘Well, “slithy” means “lithe and slimy.” “Lithe” is the  

same as “active.” You see it’s like a portmanteau— there are  

      two meanings packed up into one word.’(CARROLL, 1871, p. 82-83) 

 

  

SITUANDO OS BLENDS NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo revisitar e ressaltar os pontos de convergência e de 

dissonância entre as classificações encontradas na literatura morfológica acerca dos processos de 

formação de palavras. Situar os blends nos estudos linguísticos é o passo inicial para entendermos 

a importância do blending enquanto processo de formação de palavras e delimitarmos o seu 

funcionamento com exatidão, principalmente em relação aos demais processos de formação de 

palavras empiricamente atestados nas línguas do mundo. Faz-se, assim, uma revisão da literatura 

pertinente acerca do assunto, destacando-se as principais generalizações a que os linguistas que 

trabalharam com tal processo chegaram e que são importantes para a análise aqui desenvolvida. 

 

1. 1 Operações morfológicas no nível da palavra 

 

Nos estudos morfológicos tradicionais, conforme aponta Spencer (1991), faz-se uma 

divisão entre as operações morfológicas de cunho flexional e as de cunho derivacional. As 

operações morfológicas flexionais envolvem os casos em que diferentes informações gramaticais 

como número, pessoa, caso e gênero (cf. HASPELMATH; SIMS, 2010, p. 82) são adicionadas a 

uma dada base, construindo-se, assim, um conjunto de formas que correspondem à família de uma 
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dada base. As operações morfológicas derivacionais, por sua vez, dizem respeito principalmente 

aos casos em que há a formação de novas palavras, podendo haver alteração da categoria sintática.  

Os casos derivacionais mais prototípicos são os casos de afixação e os casos de composição. 

Nesses casos, o que temos é a adição de uma dada informação morfológica – um morfema, no 

sentido mais tradicional do termo, enquanto a unidade mínima portadora de som e significado – a 

uma base. Mantém-se, assim, a sucessão linear das peças morfológicas: um prefixo é adicionado à 

posição anterior de uma dada base (cf. (2)a), um sufixo é adicionado ao final de uma dada base (cf. 

(2)b) ou há a junção linear de duas bases, formando-se um composto (cf. (2)c). Nesse sentido, 

podemos observar uma morfologia essencialmente aditiva: há a concatenação de peças 

morfológicas respeitando-se a sucessão linear dos elementos envolvidos. 

 

(2) Processos derivacionais aditivos de formação de palavras 

a. prefixação: in-feliz, re-ver, des-trocar, pre-ver 

b. sufixação: jardin-agem, mal-dade, narra-ção, casa-mento 

c. composição: beija-flor, cavalo-marinho, guarda-roupa, saca-rolhas 

 

 Além das operações citadas, existem outros processos de formação de palavras, chamados 

muitas vezes de “processos menores” (cf. LIEBER, 2009) ou “processos marginais” (cf. ALVES, 

1990), o que nos mostra que, para uma parcela considerável dos morfólogos, estes processos gozam 

de um estatuto controverso dentro da teoria morfológica. A aparente imprevisibilidade dos outputs 

e a baixa produtividade de tais operações são os argumentos utilizados para defender a 

marginalidade de processos de formação de palavras que se valham de mecanismos diferentes da 

afixação e da composição clássicas. Tais processos desafiam a visão de morfologia aditiva atestada 

nos exemplos em (2) na medida em que a análise das palavras derivadas por um desses processos 

não revela, num primeiro momento, uma estrutura analisável em peças morfológicas menores e 

discretas. Em (3) trazemos uma sistematização e uma exemplificação de alguns dos processos que 

se enquadram nesse cenário. 
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(3) Processo ‘menores’ de formação de palavras 

a. Formas truncadas: feijuca (feijoada), travas (travestis), neura (neurose), breja 

(cerveja)2 

b. Hipocorísticos: Gui (Guilherme), Ju (Juliana), Rafa (Rafael/Rafaela), Lari 

(Larissa)3 

c. Reduplicação: chororô, bololô, bafafá, trelelê, bate-bate, pula-pula4 

d. Blending: seguimores (seguidores + amores), Gretchidão (Gretchen + gratidão), 

pagofunk (pagode + funk) 

e. Acrônimos/Alfabetismos: FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas), USP (Universidade de São Paulo), UFRJ (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro)5 

 

A assistematicidade citada está crucialmente no fato de que, ao observarmos os exemplos 

acima, podemos perceber, em alguns deles, que há algum tipo de perda fonológica perceptível 

quando os comparamos às formas plenas que lhes são correspondentes em termos de significado. 

O impasse que esses processos nos mostram é que uma dada informação morfológica não é 

diretamente realizada por um expoente fonológico específico; fonologicamente, o que temos é a 

perda segmental em relação a uma determinada palavra plena, o que sugere a relevância da 

interface morfologia-fonologia. É nesse sentido que os morfólogos tendem a relegar tais formações 

a um lugar marginal na morfologia, muitas vezes tratando-os como casos de morfologia 

extragramatical (cf. DRESSLER, 2000; MATTIELLO, 2013), visto que desafiam a visão 

tradicional de morfologia enquanto componente essencialmente concatenativo. 

 
2 As formas truncadas se caracterizam por uma redução do corpo fônico da palavra, se comparada a uma forma não 

reduzida que lhe corresponda em significado, e apresentam uma leitura apreciativa. 
3 Os hipocorísticos, comumente chamados de “apelidos”, correspondem ao processo através do qual nomes próprios 

são abreviados de maneira a criar uma forma de chamamento que denota afetividade, sendo que tal forma resultante 

tem uma relação direta com o prenome (cf. GONÇALVES, 2016, p. 72-73). 
4 A reduplicação é o processo de formação de palavras em que há a repetição de uma palavra completa ou de parte 

dela de maneira a criar palavras novas com conteúdo semântico diferente. Nos quatro primeiros exemplos acima, temos 

o acréscimo de um molde VCV, sendo que as duas vogais são idênticas à vogal final da palavra a partir da qual a 

reduplicação é formada; nos últimos dois exemplos, temos a reduplicação total do verbo base de maneira a criar uma 

nova palavra que transmite o significado de objeto (um brinquedo de parque de diversões e um brinquedo de festas 

infantis, respectivamente) (cf. GONÇALVES, 2016, p. 69-72). 
5 A criação de siglas pode ser feita de duas maneiras: nos dois primeiros exemplos, temos os acrônimos, em que a 

palavra formada é pronunciada como uma palavra da língua, seguindo os padrões fonotáticos do português brasileiro 

([‘ʃ], [‘us.p]); no último exemplo, temos um caso de alfabetismo, em que a palavra formada é pronunciada 

de forma soletrada ([u.ɛ.f.ɛ.r̄.ʒɔ.tə]) (cf. GONÇALVES, 2016, p. 73-74).  
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 O fato é que, como dissemos, quando olhamos para os processos ‘marginais’ acima, 

podemos perceber que eles revelam a importância da interface morfologia-fonologia: uma dada 

informação morfológica ou um dado processo morfológico é acompanhado por uma alteração de 

cunho fonológico. Nesse sentido, eles são classificados dentro do rótulo de “morfologia não 

concatenativa”, sendo que a não manutenção da sucessão linear das bases, em oposição ao que 

ocorre nos processos concatenativos de formação de palavras como a composição e a afixação (em 

que há a manutenção da sucessão linear das bases), se dá justamente por fatores fonológicos e, 

principalmente, prosódicos, que estão atuantes na formação do resultado ótimo. A dificuldade 

arquitetônica que esses processos de interface apresentam faz com que muitos autores tentem 

explicá-los ora como processos exclusivamente fonológicos, ora como processos exclusivamente 

morfológicos. A análise aqui proposta, por outro lado, defende que esses casos citados são 

essencialmente fenômenos situados na interface morfologia-fonologia e, portanto, a explicação 

proposta deve se pautar num modelo de arquitetura da gramática que consiga capturar as relações 

entre a morfologia e a fonologia e a maneira pela qual esses dois componentes interagem entre si. 

 

1. 1. 2 Os limites entre os processos de formação de palavras 

 

 Quando olhamos para os dados que se revelam como resultados de processos atuais de 

formação de palavras, podemos ver que a divisão clássica entre afixação, composição e processos 

não concatenativos não é tão transparente quanto se assume. Por exemplo, quando olhamos para 

(4), podemos perceber casos em que um splinter6 se repete em várias formações. 

 

(4) Splinters versus blends 

a. Ruveal yourself, Ruvenge, Rumix, Ruturn, Ruvolution, Rumocracy, Rupalooza 

b. Workaholic, Chocoholic, Shopaholic, Foodaholic, Cokeaholic 

c. Falsiane, Chatiane, Sonsiane, Sinceriane, Vadiane 

d. Chocotone, Panetone, Brigatone 

e. Paitrocínio, Mãetrocínio, Tiotrocínio, Capestrocínio 

f. Caipilima, Caipiflor, Caipifruta, Caipivodka 

 
6 Consideramos splinter como um fragmento de uma palavra que forma um blend e que permanece em novos blends 

(cf. ANDRADE; RONDININI, 2016, p. 128); por exemplo: -trocínio, -tone. 
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 Em (4)a temos exemplos de blends cunhados no cerne do reality show Rupaul’s Drag Race, 

o que torna transparente a repetição da forma Ru, parte inicial do nome da drag queen apresentadora 

do programa, RuPaul, com verbos e nomes do inglês, reveal, revenge, remix, return, revolution, 

democracy e Lollapalooza, respectivamente; nesses casos, apesar de a partícula Ru se assemelhar 

a um prefixo, estamos diante de casos de blending, uma vez que o sentido recuperado pelas novas 

formações é essencialmente o do nome próprio citado. Um cenário diferente podemos ver em (4)b, 

em que a partícula -holic se tornou tão produtiva no inglês que os falantes passam a interpretá-la 

como um sufixo e não mais como um blend entre tais palavras e alcoholic. Nos dados do português, 

seguindo Andrade e Rondinini (2016), consideramos que os exemplos em (4)c constituem casos 

de segmentos de um blend que passaram a ser utilizados como sufixo; desse modo, a forma de 

origem seria a junção de falsa a N-iane, sendo N uma representação de antropônimos femininos, 

tais como Cristiane, Lidiane e Viviane, sendo que, num segundo estágio, a partícula iane passou a 

ser considerada um splinter e, por fim, a produtividade atestada por meio de exemplos citados pelos 

autores como sonsiane, sinceriane e trouxiane, leva à interpretação de que tal elemento tenha se 

tornado um sufixo portador do significado “pessoa que é X”, sendo X o elemento ao qual se liga. 

Para os exemplos em (4)d,e,f, todavia, consideramos que se trata de formações de blends diferentes 

que se valem de uma mesma palavra-fonte, a saber, panetone, patrocínio e caipirinha, 

respectivamente, uma vez que fazem parte essencial do significado formado e são facilmente 

recuperados. 

 As fronteiras entre os processos de formação de palavras, portanto, não são tão bem 

delimitadas quanto parecem a priori; formas originalmente resultantes de um dado processo podem 

se tornar tão produtivas a ponto de adquirirem um estatuto afixal. No caso do blending, isso também 

fica evidente quando observamos as similaridades que seus resultados possuem tanto em relação 

aos compostos, quanto em relação aos casos de truncamento. Beliaeva (2019) defende que há uma 

espécie de contínuo estrutural entre a composição e os casos de morfologia subtrativa – a partir da 

Figura 1 abaixo, a morfologia subtrativa prototípica parece ser essencialmente os casos de 

siglagem, que mostram uma perda fônica mais considerável. A distribuição dos blends na figura 

revela que eles se assemelham ora aos compostos, ora aos casos de encurtamento, dependendo da 

quantidade de material das palavras-fonte que eles preservam. A região central da figura mostra, 

segundo a autora, os casos de blends prototípicos: aqueles em que há a junção da parte inicial da 
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primeira palavra-fonte com a parte final da segunda palavra-fonte, podendo ou não haver algum 

tipo de sobreposição fonológica. 

 

     

Figura 1 - Tipos estruturais de blends em relação à composição e à subtração (BELIAEVA, 2019, p. 7) 

 

 Ao nosso ver, a figura é interessante porque dialoga com a proposta que desenvolveremos 

a seguir, na medida em que mostra o lugar dos blends na teoria morfológica: eles apresentam a 

estrutura morfossintática dos compostos, em que duas palavras são unidas para formar uma nova 

palavra, mas, ao contrário dos compostos, apresentam uma estrutura morfofonológica mais 

parecida com a dos casos de morfologia subtrativa, em que há algum tipo de perda fonológica. 

Essencialmente, o blending apresenta uma morfossintaxe concatenativa e uma morfofonologia 

subtrativa, podendo ser tratado elegantemente por meio de um modelo não lexicalista de arquitetura 

da gramática que permita uma formalização da interface morfologia-fonologia voltada para a 

observação de restrições morfofonológicas que permitem prever a forma ótima dos blends. 

 

1. 1. 3 Produtividade e Criatividade 

 

 Quando olhamos para a definição de produtividade e de criatividade, por exemplo, de 

Lieber (2009), podemos perceber que o primeiro diz respeito à possibilidade de um processo 

morfológico formar novas palavras de maneira tão recorrente que os falantes nem se deem conta 

de que estão, de fato, produzindo novas palavras – essencialmente, é o caso das palavras formadas 
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por composição e por afixação; o segundo diz respeito à utilização de processos considerados 

‘menores’ – como o blending, as formas truncadas e as siglas – para a criação intencional de novas 

palavras que respondem a uma certa intenção estilística. Essa intuição é corroborada pelos dados 

que encontramos na língua como um todo: quando pesquisamos em uma base de dados do 

português brasileiro como o Corpus Brasileiro encontramos resultados diferentes para cada um 

dos processos. Por exemplo, quando procuramos pela palavra formada por prefixação ilegal e pela 

palavra formada por sufixação felicidade, encontramos, respectivamente, 14570 e 14046 

ocorrências. Para compostos como navio-escola, cachorro-quente e guarda-roupa, por exemplo, 

encontramos, respectivamente, 23, 604 e 1032 ocorrências. Quando nos voltamos para os blends, 

todavia, temos um número nada expressivo: namorido e cariúcho, por exemplo, dois dos blends 

mais consolidados na literatura, apresentam 0 ocorrências cada um; algo diferente acontece com 

portunhol, por exemplo, que apresenta 273 ocorrências. Nesse sentido, atestamos que a 

produtividade dos processos afixais e composicionais é relativamente maior do que o blending em 

termos de frequência de uso e de listagem em bancos de dados e dicionários. 

 Todavia, acreditamos que essa divisão não deve ser levada em sentido estrito. Por mais que 

os blends sejam instâncias da capacidade criativa do ser humano, eles podem ser, também, 

produtivos, no sentido de serem usados recorrentemente. Além disso, a delimitação exata do que 

seria um processo intencional de formação de palavras nos parece, como formulado na literatura 

como um todo, um ponto que merece ser explorado com mais nitidez e cautela, uma vez que 

poderíamos, inadvertidamente, assumir a posição de que toda formação de palavra é, em princípio, 

consciente e intencional. Quando olhamos para as realizações linguísticas orais e no contexto da 

internet, principalmente entre os jovens, é muito comum encontrarmos blends e é muito comum 

que os usuários da língua se valham de mecanismos semelhantes para formar novas palavras, como 

é o caso da shippagem, um tipo de blend muito atual que se baseia na junção de dois nomes próprios 

de pessoas que apresentam algum tipo de relação entre si no mundo real para vincular um efeito de 

afetividade, seja em termos amorosos, seja em termos de amizade, seja em termos de parcerias nos 

diversos âmbitos culturais, conforme podemos ver em (5) abaixo. 
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(5) Shippagem: tipo de blending em que se formam os chamados “ships”7 

a. Ships de casais: Brumar (Bruna Marquezine + Neymar), Jelena (Justin Bieber + 

Selena Gomez), Brangelina (Brad Pitt + Angelina Jolie), Joliza (Jonâtas + Eliza, 

personagens da novela Totalmente Demais) 

b. Ships de amizade: Jolipe (Jojo Toddynho + Lipe Ribeiro), Luló/Telu (Michel Teló 

+ Lulu Santos), Sterella (Stefany Bays + Mirella) 

c. Ships de parcerias: Madonitta (Madonna + Anitta), Ludnitta (Ludmilla + Anitta) 

 

 O processo é bem semelhante nos casos acima, uma vez que temos a junção de dois nomes 

próprios de maneira a se formar um só, o que codifica exatamente a função que a shippagem 

desempenha: mostrar que duas pessoas estão em uma certa relação mais íntima, seja amorosa, seja 

de amizade. Nesse sentido e considerando a quantidade de ships encontrados na internet, parece 

que estamos diante de um processo produtivo em várias línguas do mundo.  

 Beliaeva (2019) usou a figura que reproduzimos acima como Figura 1 também para indicar 

que “as características dos blends típicos podem ser vistas como o resultado de uma interação entre 

fatores que determinam a criatividade e fatores que determinam a produtividade do padrão de 

formação de palavras” (BELIAEVA, 2019, p. 18, tradução nossa)8. Assumimos a posição da autora 

e deixamos de lado a questão do lugar que a criatividade ocupa nos estudos morfológicos, uma vez 

que estamos preocupados com os padrões de formação de palavras que são empiricamente 

atestados nos dias de hoje e que mostram uma certa sistematicidade tanto na sua produção, quanto 

na sua percepção. Ademais, a distinção se torna um pouco obscura quando pensamos que, 

inicialmente, todo blend seria essencialmente criativo, o que nos leva à conclusão de que os dois 

termos não são mutuamente exclusivos: um dado processo morfológico pode ser, ao mesmo tempo, 

criativo e produtivo, como o é o blending. 

 

 

 
7 Shippagem, neste contexto, faz referência a uma certa relação afetiva entre duas pessoas, de maneira que a relação 

entre elas se torna tão evidente e disseminada a ponto de receber uma nomenclatura própria. Os ships são as formas 

resultantes do blending entre os dois nomes próprios envolvidos. 
8 Trecho original (BELIAEVA, 2019, p. 18): “[...] the characteristics of typical blends can be regarded as the result of 

an interplay between factors determining creativity and productivity of the word formation pattern.” 
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1. 1. 4 Uma primeira definição dos blends 

 

 Plag (2003) defende que o blending apresenta um grau surpreendente de regularidade. 

Seguindo Bauer (1983), o autor formula a regra em (6) para a formação dos blends, em que as 

letras A e B correspondem à primeira palavra-fonte e as letras C e D correspondem à segunda 

palavra-fonte.  

 

(6) Regra para o blending (PLAG, 2003, p. 122-123) 

A B + C D → A D 

 

O que a regra nos mostra é que a formação de um blend parte impreterivelmente da junção entre a 

parte inicial da primeira palavra-fonte e a parte final da segunda, chegando-se ao resultado A D. 

Esse resultado se diferencia, por exemplo, do resultado esperado para os compostos prototípicos, 

A B C D, sem nenhuma perda fonológica de ambas as palavras-fonte. 

 Todavia, a observação empírica nos leva a concluir que tal regra ainda é insuficiente para 

dar conta dos casos observados. Por exemplo, existem casos de blends em que há a preservação de 

uma das palavras-fonte em sua completude, estando a outra palavra-fonte incompleta na palavra 

resultante do blending; nesses casos, o que podemos observar é a existência de algum tipo de 

sobreposição fonológica, isto é, quando as palavras-fonte apresentam segmentos fonológicos 

idênticos ou relacionáveis entre si por traços fonológicos – compartilhamento de algum tipo de 

traço fonológico – e a junção entre as duas se dá justamente nesse ponto de semelhança fônica. A 

existência da sobreposição fonológica parece decorrer de um efeito de OCP (do inglês, Obligatory 

Contour Principle), que advoga contra a existência de segmentos idênticos em uma sucessão linear. 

Dessa forma, podemos separar os padrões em (7) de acordo com a regra acima (os exemplos foram 

retirados do nosso corpus de análise): 

 

(7) Padrões de formações de blends  

a. A B + C D → A D: formação de blends – Nescau (Nestlé + cacau), catumarão 

(catupiry + camarão), Letflix (Letícia + Netflix) 
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b. A B + C D → A C: formação dos chamados ‘compostos encurtados’ (do inglês, 

clipped compounds) – futsal (futebol + salão)9 

c. A B + C D → B D: padrão não encontrado no corpus 

d. A B + C D → B C: padrão não encontrado no corpus 

e. A B + C D → A B D: formação de blends – sedanapo (seda + guardanapo), 

mesversário (mês + aniversário), forrogode (forró + pagode) 

f. A B + C D → A C D: formação de blends – eliminight (eliminação + night), 

Micheque (Michele + cheque), almojanta (almoço + janta) 

g. A B + C D → B C D: padrão não encontrado no corpus 

h. A B + C D → A B C D: formação de compostos e formas indefinidas entre 

compostos e blends – reggay (reggae + gay), Doidamares (doida + Damares)10 

 

Dessa primeira classificação, o que podemos perceber é que a diferença crucial entre 

composição e blending é de natureza fonológica: no primeiro processo, as palavras-fonte são unidas 

mantendo-se a completude fonológica de ambas, enquanto no segundo processo o que temos é 

algum tipo de perda ou sobreposição fonológica que decorre da necessidade de que o resultado 

forme uma única palavra da língua e, portanto, tenha apenas uma palavra prosódica. Os blends 

mais prototípicos são aqueles em (7)a, em que há algum tipo de perda fonológica de ambas as 

palavras-fonte; todavia, também consideramos que os exemplos em (7)e,f sejam blends; a diferença 

crucial é que, nesses casos, há, pelo menos, uma palavra-fonte em sua completude fonológica. Para 

satisfazer a condição prosódica mencionada anteriormente, deverá ocorrer algum tipo de 

sobreposição fonológica entre elas, algo que se dá no ponto de identidade segmental ou de 

identidade de traços fonológicos. O padrão em (7)b recobre os casos de ‘compostos encurtados’, 

em que há a junção da parte inicial da primeira palavra-fonte com a parte inicial da segunda. Há 

uma discussão na literatura acerca do tratamento que devemos dar a esses casos, visto que eles 

parecem estar num ponto entre a composição prototípica e o blending: há perda fonológica, mas 

ela se dá pela perda dos segmentos finais das bases, o que se diferencia dos casos de blends 

prototípicos vistos acima. Seguimos Gries (2002, 2006) que, a partir de estudos experimentais, 

 
9 Apesar de pouco presente em nosso corpus de análise, é um padrão encontrado em línguas como o inglês, por 

exemplo: sci-fi (science + fiction). 
10 Esse padrão estrutural é o padrão prototípico dos compostos; por exemplo: navio-escola (navio + escola), limpa-

vidros (limpa + vidros), cachorro-quente (cachorro + quente). 



36 
 

mostra que há uma diferença de processamento entre os blends e os ‘compostos encurtados’ e Bat-

El (2006) que diz que a peculiaridade destes está no fato de cada palavra contribuir com uma sílaba 

para a forma de superfície. Dessa forma, não consideramos os ‘compostos encurtados’ como um 

tipo de blend e seguimos a definição de Gries (2004) em (8) como uma definição inicial para o 

blending, a ser refinada em termos formais e semântico-pragmáticos no decorrer da dissertação: 

 

(8) Definição inicial para os blends (GRIES, 2004a, p. 639, tradução nossa) 

“Os blends são o resultado de um processo de formação de lexemas a partir da fusão de 

partes de pelo menos duas palavras-fonte, sendo que uma delas deve ser reduzida no 

processo ou deve haver algum tipo de sobreposição gráfica ou fonológica das palavras-

fonte.”11 

 

 A fim de entendermos melhor o funcionamento do processo e o tratamento que ele recebeu 

na literatura linguística, é interessante fazer uma revisitação dos textos que consideramos clássicos 

e demais textos que consideramos essenciais para a proposta aqui desenvolvida. 

 

1. 2 Os estudos iniciais sobre o blending 

 

 Os blends são realidades linguísticas atestadas desde o século XVI. Todavia, o assunto 

começa a se destacar entre as discussões morfológicas a partir do momento em que autores como 

Lewis Carroll passam a fazer usos literários dos termos. Em Through the Looking-Glass and What 

Alice Found There, o autor rotula uma das palavras produzidas por Humpty Dumpty, um ovo 

linguista, como um portmanteau: uma palavra em que há dois significados empacotados em uma 

única palavra. O exemplo que trazemos como citação no começo deste capítulo diz respeito à 

palavra slithy que junta os significados de ágil (do inglês, lithe) e viscoso (do inglês, slimy). O 

raciocínio do autor aponta para a característica essencial do blending: duas palavras-fonte são 

‘juntadas’ de maneira a formar uma nova palavra, sendo que a palavra formada apresenta um 

significado relacionado, de certo modo, ao significado das duas palavras-fonte.  

 
11 Trecho original (GRIES, 2004a, p. 639): “[...] blending involves the coinage of a new lexeme by fusing parts of at 

least two other source words of which either one is shortened in the fusion and/or where there is some form of phonemic 

or graphemic overlap of the source words.” 
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 A partir disso, os linguistas passaram a dispensar uma maior atenção ao processo, visto que, 

com o passar do século XX e, principalmente, no século XXI, havia um número considerável de 

evidências empíricas que atestavam a existência e a relativa produtividade dos blends. Os estudos 

que se voltaram à observação dos dados e do funcionamento do processo levam em conta dois 

eixos de pesquisa prioritariamente: i) como distinguir os blends dos demais processos de formação 

de palavras? ii) quais são as propriedades linguísticas – principalmente de cunho fonológico, 

morfológico e semântico-pragmático – dos resultados de tal processo? Isso é sintetizado por Gries 

(2004a, p. 640), conforme já citado anteriormente, em que o autor diz que, de maneira geral, os 

autores buscam respostas para as seguintes perguntas: i) como distinguir o blending dos demais 

processos de formação de palavras? ii) como distinguir os diferentes tipos de blends? iii) como os 

blends são criados?  

Dito isso, fazemos uma revisão parcial dos estudos que se voltaram para a descrição e a 

explicação do processo, valendo-se de línguas diferentes – apesar de predominantemente se 

atentarem para exemplos retirados do inglês. A revisão pauta-se na tentativa de responder aos 

questionamentos levantados no parágrafo anterior.  

 

1. 2. 1 Pound (1914) 

 

 O estudo de Pound (1914) acerca dos blends de língua inglesa é um dos pioneiros no 

tratamento destinado ao blending enquanto um processo de formação de palavras. Segundo a 

autora, havia uma tendência no período em que escreve, entre os estudiosos da linguagem, em se 

atentar somente aos casos padrões: os blends, nesse sentido, provavelmente seriam considerados 

‘grotescos’ por tais estudiosos, uma vez que são formados por um processo que se diferencia dos 

processos padrão, como a afixação e a composição. Além disso, havia a visão de que tais palavras 

estariam reduzidas ao vocabulário das gírias, o que dificultaria sua existência em contextos escritos 

de prestígio. A definição que a autora propõe para os blends, ‘amálgamas’ ou ‘fusões’ é a que 

assume que se trata de “duas ou mais palavras, geralmente de sentido cognato, telescopadas em 

uma só como fusões artificiais que retêm, pelo menos por um tempo, o poder sugestivo de seus 

vários elementos” (POUND, 1914, p.1, tradução nossa)12. Essa primeira definição ressalta o fato 

 
12 Trecho original (POUND, 1914, p. 1): “[...] two or more words, often of cognate sense, telescoped as it were into 

one; as factitious conflations which retain, for a while at least, the suggestive power of their various elements.” 
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de que há uma junção entre duas palavras e que o resultado é, de certa forma, artificial e efêmero; 

os blends teriam, assim, uma data de validade, sendo que apenas alguns exemplos conseguiriam 

sobreviver e se tornar dignos de receber uma entrada no dicionário – entre os exemplos que a autora 

traz, podemos citar boost (boom + hoist) e dumbfound (dumb + confound). 

 A autora evidencia que a observação da atuação do processo se faz essencialmente no 

presente, nas formas utilizadas pelos falantes daquela época, principalmente em contextos orais, 

visto que poucas formas conseguiram adquirir certo prestígio perante os falantes e os linguistas. 

Todavia, isso não quer dizer que se trata de um fenômeno recente: na verdade, há em Shakespeare 

palavras como rebuse (rebuke + abuse), em que podemos perceber o blending em funcionamento. 

Isso leva a autora a concluir que os blends são tão antigos na história da língua quanto os compostos 

e as ‘contaminações’ dos mais variados tipos.  

 Em um segundo momento, Pound refina sua descrição inicial ao acrescentar que há uma 

tendência em se observar um elemento de intencionalidade e consciência na formação dos blends, 

o que os diferencia, por exemplo, daquilo que a autora entende como formações analógicas, nas 

quais há uma extensão morfossemântica não intencional. Por exemplo, splendiferous não poderia 

ser considerado um caso de blend porque, caso consideremos que este seja formado pelas palavras 

splendid e auriferous, não conseguiríamos recuperar o significado da última no blend formado. 

Dessa forma, o que temos é uma extensão de cunho morfossemântico: nesse caso, a partir de 

splendid, formaríamos a palavra splendiferous através de uma extensão sufixal da forma que ocorre 

em outros casos como vociferous e odoriferous. Todavia, a autora cita outros exemplos logo em 

seguida em que não haveria intencionalidade na criação do blend: alguns casos aparentam ser 

lapsos de fala, enquanto outros são formações populares e outros são produzidos por crianças. O 

critério da intencionalidade fica, assim, pouco motivado, na medida em que não há uma delimitação 

do significado associado a esse critério. 

 Como se trata de um trabalho de caráter essencialmente descritivo, a autora cita os contextos 

linguísticos em que os blends aparecem com maior frequência, como, por exemplo, os casos de 

nomes de cidades dos Estados Unidos que envolvem algum tipo de interseção entre as duas 

palavras-fonte – Calexico (California + Mexico), uma cidade na Califórnia próxima do México –, 

os casos de nomes próprios criados pela junção de dois nomes já existentes – Charline (Charles + 

Caroline) e os casos de usos jornalísticos –o termo de cunho político donkophant (donkey, referente 
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ao Partido Democrata + elephant, referente ao Partido Republicano). A partir da observação 

empírica, a autora chega à classificação dos blends em classes baseadas na origem (cf. (9)). 

 

(9) Classes de blends (POUND, 1914) 

a. Classe I: Cunhagens literárias ‘inteligentes’: Ohianna (Ohio + Indiana) e etarnation 

(eternal + damnation) 

b. Classe II: Termos políticos: Demoplubican (Democrat + Republican) e alcoholiday 

(alcohool + holiday) 

c. Classe III: Blends acidentais: sweedle (swindle + wheedle) e stretch (stress + pitch) 

d. Classe IV: Cunhagens criadas por crianças: numberous (number + numerous) 

e. Classe V: Formações populares conscientes: animule13 e sweatspiration 

f. Classe VI: Formações populares não conscientes: needcessity (need + necessity) e 

insinuendo  

g. Classe VII: Nomes de lugares e nomes próprios: Ohiowa (Ohio + Iowa) e Leilabeth 

(Leila + Elizabeth) 

h. Classe VIII: Nomes científicos: Chloroform e dextrose 

i. Classe IX: Nomes de mercadorias: Nabisco (National Biscuit Company) e 

Everlastic 

 

 No que diz respeito à forma, a autora declara que é difícil realizar uma classificação nesses 

termos e opta por fazer alguns comentários acerca do assunto. Entre os comentários, podemos citar 

a observação de que, algumas vezes, ambas as palavras-fonte são truncadas, enquanto em outros 

casos uma palavra completa é combinada com parte de outra. Além disso, é interessante citar que, 

segundo a autora, o acento dos blends recai uniformemente na sílaba que ele aparece nas palavras-

fonte; todavia, essa uniformidade não é atestada empiricamente (cf. BAT-EL; COHEN, 2012). Em 

termos categoriais, a autora observa que os blends são formados, em sua maioria, por nomes, 

seguidos por verbos e adjetivos, nessa ordem. Por fim, vale ressaltar que, ao falar sobre os 

chamados blends formados por haplologia – quando ocorre síncope de uma sílaba devido ao fato 

de haver sílabas em sucessão que apresentam um elemento proeminente em comum –, a autora 

 
13 Os casos em que as palavras-fonte não estão explicitadas entre parênteses são os casos em que a autora não fornece 

as palavras-fonte e nós não conseguimos recuperá-las com exatidão. 
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observa que essas são formações em que “uma parte do composto é eliminada porque ela ocorre 

em outra parte” (POUND, 1914, p. 23, tradução nossa, grifo nosso)14, o que nos parece mostrar 

que, para ela, os blends são um subtipo dos compostos. 

 

1. 2. 2 Os blends e os lapsos de fala  

 

 Nos estudos sobre o blending, faz-se uma diferenciação entre dois tipos essenciais de 

blends: os formados por lapsos de fala e os formados intencionalmente pelos falantes. Nos estudos 

mais antigos, o termo blend aparece bastante vinculado aos lapsos de fala: Jespersen (1918) utiliza 

o termo para se referir a ‘contaminações’ nas quais o falante mistura duas construções diferentes, 

algo que ocorre em todas as línguas, como é o caso de should better + V(erbo), em que o should 

ocupa o lugar da forma canônica had better + V.  

Os lapsos de fala são fenômenos linguísticos que dizem respeito ao desempenho linguístico 

dos falantes. Espadaro (2018), adotando a classificação de Pfau (2009), sugere a existência de seis 

classes distintas para os lapsos de fala morfológicos no português brasileiro (daqui em diante, PB): 

os blends de palavra, os blends frasais, as substituições que envolvem aspectos semânticos, as 

substituições que envolvem aspectos fonológicos, os lapsos que envolvem morfemas e os lapsos 

que envolvem traços gramaticais. Para os fins desta dissertação, é interessante nos atentarmos para 

os blends de palavra em (10), nos quais partes das palavras-fonte são sobrepostas ou ocorre algum 

tipo de apagamento fonológico, ambos os fenômenos decorrentes de uma falha de processamento 

involuntária; normalmente, são casos isolados que não se tornam palavras novas da língua.  

 

(10)  Blends de palavra no PB (ESPADARO, 2018, p. 74, grifos nossos) 

Jacaré tem rauba. > Jacaré tem rabo/cauda. 

Quando eu fui tentrar… Tentar entrar. > Quando eu fui tentar entrar. 

 

Um primeiro questionamento que podemos levantar é o seguinte: se o blending é um dos 

fenômenos observáveis nos dados de lapsos de fala, isso não seria uma evidência para a defesa de 

que tal processo faz parte da competência linguística do falante, uma vez que ele não ocorre 

 
14 Trecho original (POUND, 1914, p. 23): “[...] one part of the compound is eliminated because it occurs in another 

part.” 
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somente em contextos de criatividade, que dão margem à uma defesa de que se trata de um processo 

extragramatical? Em oposição aos originados por meio de uma falha de processamento, há os 

blends intencionais, criados pelo falante com alguma intenção específica em mente. É sobre esse 

tipo de fenômeno que as questões desta dissertação se colocam, de modo a tentar delimitar qual é 

a natureza dessa intenção do falante e como isso se relaciona com os diferentes módulos da 

arquitetura da gramática do falante de uma língua natural, em particular, do PB. 

 

1. 2. 3 A (im)previsibilidade dos blends 

 

 Quando olhamos para os estudos sobre o blending no geral, podemos perceber que há 

autores que o consideram como um processo assistemático e imprevisível (cf. BAUER, 1983; 

CANNON, 1986), ou, até mesmo, como um processo extragramatical (cf. DRESSLER, 2000; 

PIÑEROS, 2004; MATTIELLO, 2013), enquanto outros autores defendem que a estrutura 

resultante é mais sistemática do que aparenta ser num primeiro momento (cf. KUBOZONO, 1990; 

KELLY, 1998; GRIES, 2006; LEHRER, 2007). A seguir, comentamos alguns dos textos existentes 

sobre o tema, ressaltando os pontos mais importantes das análises e que serão de extrema 

importância para o desenvolvimento de nossa proposta. 

Marchand (1969), falando de maneira mais geral acerca dos tipos de processos de formação 

de palavras, faz a diferenciação entre palavras formadas como sintagmas gramaticais, as quais são 

combinações de signos linguísticos completos, e palavras que não são sintagmas gramaticais, as 

quais não se apresentam como signos linguísticos completos. Os blends resultam desse segundo 

tipo de processo de formação de palavras.  

Além de separar os blends que ocorrem em lapsos de fala dos blends criativos, o autor ainda 

divide esses últimos entre aqueles criados com propósitos específicos e aqueles que são criados 

como nomes para novos produtos e descobertas científicas – na literatura morfológica atual, esse 

tipo recebe um tratamento distinto, enquanto casos de acronímia ou de abreviação.  

Segundo o autor, o blend “pode ser considerado relevante para a formação de palavras 

apenas na medida em que se mostra como um processo intencional de criação de palavras” 

(MARCHAND, 1969, p. 451, tradução nossa)15. Além disso, o autor defende que os constituintes 

 
15 Trecho original (MARCHAND, 1969, p. 451): “[...] can be considered relevant to word-formation only insofar as it 

is an intentional process of word-coining.” 
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que formam o blend se diferenciam das unidades presentes em processos de formação de palavras 

mais tradicionais na medida em que eles se mostram como morfemas unicamente para o falante 

que o produz, sendo que, em termos do sistema linguístico reconhecido pela comunidade, tais 

morfemas não são vistos como signos linguísticos propriamente ditos; como consequência, o 

processo é visto como algo estilístico, e não como algo propriamente gramatical; o produto 

resultante de tal processo, por sua vez, é sempre uma palavra simples, não analisável. 

Em Adams (1973), podemos perceber a associação entre os blends e os splinters, isto é, 

fragmentos de palavras que são utilizados para formar novas palavras. Segundo a autora, os blends 

se caracterizam por ter splinters em sua estrutura, considerando-se que estes não são morfes 

regulares; sendo assim, ela menciona três tipos de estruturas principais: i) palavras que denotam 

algum tipo de som ou de movimento, como onomatopeias, por exemplo, sendo tipicamente 

compostas por uma consoante inicial ou um cluster consonantal inicial e uma terminação – squirl 

e flimmer, por exemplo; ii) os blends compostos, que são formas contraídas dos compostos – 

fantabulous (fantastic + fabulous) e needcessity (need + necessity) por exemplo; iii) e as chamadas 

formações de grupo – folknik (folk + -nik) e scribacious (scribe + -acious), por exemplo. 

Ao analisar os blends que são um subtipo dos compostos, a autora evidencia que eles podem 

ser classificados de acordo com a sua estrutura formal, levando-se em consideração se o primeiro 

ou o segundo elemento é um splinter ou se ambos o são, e de acordo com as relações semânticas 

entre as palavras originais que o formam, explicitando se há, por exemplo, uma relação de sujeito-

verbo, verbo-objeto ou uma relação coordenativa entre as palavras. A análise que desenvolveremos 

a seguir não postula essa relação direta entre blends e splinters, uma vez que estamos lidando com 

outputs que concorrem para a realização fonológica e, assim, não temos nenhuma indicação a priori 

do estatuto morfológico dos elementos da derivação. 

Bryant (1974) fez uma observação mais detalhada do processo com base em 306 exemplos, 

os quais revelaram alguns padrões estruturais. Segundo a autora, as formações combinam os 

primeiros sons da primeira palavra com os sons finais da outra palavra, sendo que em muitos casos 

alguns sons são compartilhados por ambas as palavras originais; em alguns casos, uma palavra 

completa pode aparecer – ambisextrous (sex + ambidextrous) – e, em outros casos, uma forma de 

combinação é utilizada como um dos elementos incorporados – celebriana (celebrity + -ana); por 

fim, a autora pontua que nomes próprios, incluindo nomes de pessoas e nomes de lugares, podem 

ser utilizados – James Bondustry (James Bond + industry). O trabalho, de caráter essencialmente 
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descritivo, mostra que os blends surgem com maior facilidade na era da criação de palavras, em 

que “novas situações, novos objetos, novos processos, novas experiências de todos os tipos 

demandam novas palavras” (BRYANT, 1974, p. 163).16 Promove-se, assim, uma classificação que 

se vale de várias áreas: moda; esportes, viagens e entretenimento; ciência e tecnologia; ar e espaço; 

casa; assuntos políticos; educação; arte; equipamentos de som (do inglês, high fidelity); juventude; 

vício em drogas; sexo; saúde; e variados.  

Algeo (1977) diz, logo no início de seu estudo, que a facilidade de se criar novos blends e 

de se entender os já criados é um indício da importância do processo na história da Linguística 

enquanto manifestação da criatividade linguística dos falantes. Isso pressupõe que haveria uma 

certa transparência na sua formação, o que facilitaria sua produção e seu entendimento. A partir da 

discussão acerca da maneira como se dá a sobreposição de material ortográfico/fonético nos blends 

e da relação direta que eles estabelecem com os demais casos de morfologia subtrativa, 

principalmente os casos de acronímia, considerados pelo autor como uma subparte do blending, o 

autor chega a três generalizações sobre a forma dos blends: i) eles se parecem com os compostos e 

com os casos de afixação, pois são o resultado da combinação de duas ou, possivelmente, mais 

formas; ii) eles omitem parte de uma ou de ambas as formas de origem; iii) eles se assemelham às 

formas que apresentam haplologia pelo fato de alguns deles apresentarem sobreposição de sons das 

formas de origem, seja em termos de segmentos, seja em termos de componentes. 

A distinção que o autor faz entre telescopes e portmanteau é digna de nota porque norteia 

os estudos mais recentes sobre o blending (cf. PIÑEROS, 2000, 2004; ZIMMERMANN; 

TROMMER, 2012). Os telescopes são blends sintagmáticos, formados pela conflação de duas 

formas justapostas que ocorrem sequencialmente na cadeia do discurso – entre os exemplos, 

podemos citar Chicagorilla (Chicago + gorilla) e radarange (radar + range), exemplos em que há 

haplologia, e Amerind (American + Indian), exemplo em que não há haplologia. Os portmanteaux, 

por sua vez, são blends associativos, os quais, em oposição ao primeiro tipo, apresentam dois ou 

mais étimos que foram ligados na mente do criador e, portanto, em sua própria língua; a maioria 

dos exemplos, segundo o autor, envolve uma espécie de link semântico entre as palavras-fonte. 

Quando olhamos para os exemplos que o autor traz – needcessity (need + necessity) e swellegant 

(swell + elegant), para citar alguns – podemos perceber que há a combinação de sinônimos: “o 

 
16 Trecho original (BRYANT, 1974, p. 163): “New situations, new objects, new processes, new experiences of all 

types demand new words.” 
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falante tem um espaço em seu enunciado para preencher, e ele se depara com a escolha entre dois 

itens, ambos gramaticalmente apropriados para o espaço e ambos podendo ser usados para o 

referente pretendido em aproximadamente o mesmo sentido. Ao invés de escolher entre eles, ele 

os combina.” (ALGEO, 1977, p. 57, tradução nossa)17.  

O autor ainda diz que a distinção entre os dois tipos é geralmente clara, apesar de alguns 

casos trazerem algum tipo de problema relacionado à origem do blend, visto que os dois tipos são 

extremamente diferentes no seu sistema de formação e nos processos psicológicos envolvidos na 

formação, apesar de serem parecidos em termos estruturais. Todavia, a definição que o autor 

propõe parece englobar uma gama variada de fenômenos morfológicos – de cunho subtrativo, 

principalmente, como os casos de acronímia e dos ‘compostos encurtados’ – que requerem uma 

maior atenção. Sobre a distinção feita pelo autor entre telescopes (blends sintagmáticos) e 

portmanteaux (blends associativos/paradigmáticos), propomos que essa distinção pode ser descrita 

em termos semânticos e categoriais, sem precisar recorrer à dicotomia sintagma-paradigma. 

Cannon (1986) destaca a arbitrariedade do processo ao evidenciar sua individualidade 

linguística, visto que, apesar de ser um processo atuante no desenvolvimento da linguagem e 

provavelmente na evolução da linguagem, ele remete a um tipo de formação de palavras dinâmico 

e impermanente, o que leva o autor a dar maior ênfase à efemeridade do processo e falar sobre a 

‘morte dos blends’. A partir de uma revisão da literatura bastante rica, Cannon conclui que  

 

O blend envolve a telescopação de duas ou mais formas separadas em uma, ou, 

raramente, a superimposição de uma forma sobre a outra. Ele geralmente contém 

sobreposição e preserva um pouco do significado de pelo menos uma das 

palavras-fonte; em alguns casos, no entanto, o blend perde tanto material das 

raízes que se torna não analisável. Como sua forma incorpora parte das palavras-

fonte, ele pode ser produzido como um erro de performance. A analogia pode 

influenciar um blend oral, o qual pode exibir uma nova configuração de som 

(CANNON, 1986, p. 730).18 

 
17 Trecho original (ALGEO, 1977, p. 57): “The speaker has, as it were, a slot in his utterance to fill, and he is faced 

with a choice between two items, either of which is grammatically appropriate for the slot and either of which might 

be used of the intended referent in approximately the same sense. Instead of choosing between them, he combines 

them.” 
18 Trecho original (CANNON, 1986, p. 730): “[...] a blend involves a telescoping of two or more separate forms into 

one, or, rarely, a superimposition of one form upon another. It usually contains overlapping and preserves some of the 

meaning of at least one of the source words, though sometimes so much of the roots are lost that a blend is unanalysable. 
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 Kubozono (1990) defende que, apesar de se diferenciar dos processos morfológicos comuns 

em vários pontos, o blending é um processo morfológico na medida em que faz parte da formação 

de palavras, criando-se palavras a partir de palavras já existentes; essencialmente, a formação de 

palavras faz parte do componente morfológico da gramática. Segundo o autor, isso fica ainda mais 

evidente quando observamos que o processo em questão apresenta vários padrões linguísticos em 

comum com outros processos morfológicos, como a composição. O autor parte da definição dada 

por Marchand (1969), segundo a qual há a combinação de partes de palavras de maneira que se 

forme uma nova palavra, para especificar a relação exata entre as palavras-fonte: “especificamente, 

ele [o blending] envolve duas palavras-fonte em uma relação paradigmática, isto é, palavras que 

podem substituir umas às outras, em oposição a palavras que ocorrem lado a lado, e é nesse ponto 

em que o blending se difere fundamentalmente dos truncamentos e dos compostos encurtados” 

(KUBOZONO, 1990, p. 1-2, tradução nossa).19 Além disso, o autor promove uma distinção entre 

os blends formados por lapsos de fala, ditos ‘espontâneos’ e os ‘blends na formação de palavras’, 

ditos ‘conscientes’ e ‘intencionais’. 

 O que nos interessa no estudo de Kubozono (1990) é observar as condições linguísticas a 

que o blending está sujeito segundo o autor. Os blends, tanto os formados por lapsos de fala quanto 

os intencionais, apresentam restrições linguísticas de duas naturezas diferentes: as relacionadas à 

natureza dos itens que o formam, as quais se aplicam ao input do processo, e as relacionadas à 

maneira como os itens são juntados, as quais se aplicam ao output do processo. Dentre as primeiras, 

temos restrições de cunho sintático, que se baseiam na correspondência categorial entre as duas 

palavras-fonte, e de cunho semântico, que mostram uma tendência em se combinar itens de 

conteúdo semântico similar ou idêntico – apesar de existirem casos em que os itens têm conteúdo 

semântico oposto – e uma tendência de que, assim como nos compostos, em que o elemento mais 

à direita constitui o núcleo da expressão, a palavra cujo componente não inicial constitui o 

componente não inicial do blend serve como o núcleo da expressão. Dentre as segundas, temos 

restrições de cunho fonológico, que mostram uma tendência de que o ponto de quebra respeite 

fronteiras de constituintes silábicos, principalmente onset-rima, e que o blend formado, na maioria 

 
As its form incorporates part of the source forms, it may be produced as a performance error. Analogy may influence 

an oral blend, which may exhibit a new configuration of sound.” 
19 Trecho original (KUBOZONO, 1990, p. 1-2): “Specifically, it evolves two source words in a paradigmatic relation, 

i.e., words that might substitute for one another, as opposed to words which occur side by side, and it is in this point 

that blending differs primarily from clipping and clipped compound.” 
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das vezes, tenha o mesmo número de sílabas que a palavra mais à direita, e de cunho morfológico, 

que mostram a tendência de que a parte inicial de uma das palavras-fonte se combine com a parte 

final da outra palavra-fonte. Sistematizamos as restrições na Figura 2 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Restrições linguísticas no blending (KUBOZONO, 1990) 

 

Quando olhamos para os estudos sobre o blending no Brasil, podemos perceber um 

momento inicial em que se atestava a imprevisibilidade do processo enquanto tendência de 

formação de neologismos (cf. ALVES, 1990). Sandmann, um dos nomes de destaque nos estudos 

brasileiros acerca dos processos de formação de palavras, defende que o cruzamento vocabular, 

termo que o autor utiliza para se referir ao blend, faz parte dos tipos especiais de processos de 

formação de palavras – em oposição aos tipos comuns de processos de formação de palavras, como 

a composição e a afixação – e é um subtipo da composição, sendo que se diferencia desta porque 

ao menos uma das bases envolvidas sofre diminuição fônica não sistemática ou regular. Sobre o 

lugar em que o corte é feito, o autor defende que “onde se faz o corte é naturalmente opção de 

quem cria a palavra, ressalvando-se que deve ser respeitada a estrutura silábica da língua” 
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(SANDMANN, 1992, p. 58). O autor, seguindo Marchand (1969), defende que o blending reflete 

um processo de manufatura da palavra, em que se tem uma produção forma por forma, quase 

artesanal, em oposição à produção em série dos afixos, mais produtivos e transparentes.  

Quanto às relações entre as palavras que formam os cruzamentos vocabulares, assim como 

para os compostos, o autor defende que elas podem ser de coordenação, quando há adição de 

elementos de um mesmo nível: entre os cruzamentos vocabulares copulativos, o autor cita 

Suicíndia (Suíça + Índia) e Jaíça (Japão + Suíça); ou pode ser de subordinação, quando há adição 

de elementos de níveis diferentes: entre os cruzamentos vocabulares determinativos, o autor cita 

uisquerda (uísque + esquerda) e tucanóptero (tucano + helicóptero). Semanticamente, Sandmann 

(1992) evidencia que temos uma especificidade semântica que caracteriza as formações: há uma 

conotação emocional, principalmente de caráter depreciativo e jocoso, desvelando uma certa ironia 

– para o autor, isso fica visível em exemplos como esquerdalha (esquerda + canalha) e uisquerda 

(uísque + esquerda), cruzamentos vocabulares de cunho essencialmente político. 

Sandmann (1988, 1991) atenta-se para o aspecto fonológico dos cruzamentos vocabulares, 

dividindo-os em dois tipos principais: os homófonos e os não homófonos. Entre os primeiros, temos 

como exemplos Hospitaú (Hospital + Itaú) e Malular (Malufar + Lula), em que temos partes 

fônicas comuns mais ou menos longas. Entre os segundos, temos showmício (show + comício) e 

Mojigate (Moji das Cruzes + (Watergate), em que os constituintes do cruzamento não têm 

segmento fonético comum. O autor ainda acrescenta que tais exemplos são formações ad-hocs, que 

raramente se tornam palavras usadas por uma parcela considerável dos falantes do PB e, além disso, 

em tais formações, “os elementos que entram num cruzamento vocabular nem sempre estão em 

relação mútua de conteúdo. A relação que une os elementos deve, antes, ser atribuída a fatores 

pragmáticos ou históricos” (SANDMANN, 1988, p. 152). 

Basílio (2003) defende que os blends são um subtipo dos compostos, atentando-se para o 

fator humorístico que essas formações morfológicas carregam, visto que envolvem essencialmente 

uma quebra simultânea de expectativas. Falando sobre a divisão exata entre os processos de 

formação de palavras, “a separação ou não dos fenômenos é de caráter terminológico e pode 

depender dos objetivos da descrição, para a qual a relevância maior estará nos pontos de 

semelhança ou nos pontos de diferença” (BASÍLIO, 2003, p. 1). Para a autora, a relevância da não 

concatenatividade do processo é de cunho essencialmente fonológico, visto que, morfologicamente 

o processo se aproxima da composição.  
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Para Basílio, temos uma ‘quebra’ de sentidos morfológica e conceitual. A proximidade 

entre o blending e a composição faz com que a autora utilize o termo ‘recomposição’ para se referir 

aos blends: trata-se de um processo de composição em que podemos observar uma nova 

combinação de significados e significantes a partir da interferência que um elemento tem sobre o 

outro. O que nos interessa no estudo de Basílio é a aproximação que a autora faz entre blends e 

compostos, mostrando que, morfologicamente, eles se assemelham, em oposição à afixação, por 

exemplo, pois os primeiros são casos em que duas bases são unidas de forma que uma nova palavra 

é derivada. Além disso, ressaltamos a defesa da autora de que os blends possuem um efeito 

expressivo: seja de humor, seja de pejoratividade ou qualquer outro aspecto semântico-pragmático 

que uma certa construção morfológica pode veicular. Esse efeito expressivo será importante na 

nossa discussão pois nos leva a pensar no blend enquanto um tipo de morfologia avaliativa. 

 

1. 3 Estudos mais recentes sobre o blending 

 

 Após uma breve revisão dos textos de cunho descritivo acerca do blending, partimos agora 

para uma sistematização dos textos que buscaram explicitar as restrições linguísticas atuantes no 

processo, tanto de cunho morfofonológico, quanto de cunho semântico e pragmático. Essas 

sistematizações são importantes pois revelam tendências que serão observadas na análise que 

propomos para o processo.  

 

1. 3. 1 Aspectos morfofonológicos e semânticos dos blends 

 

 Dentro dos estudos que se voltaram para a morfofonologia dos blends, podemos perceber 

uma tendência em se abordar as seguintes questões:  

 

i. Quais são as características prosódicas dos blends?  

ii. Há alguma relação entre as características prosódicas dos blends e das palavras-fonte?  

iii. Como podemos determinar exatamente o ponto em que se dá a junção entre as 

palavras-fonte?  

iv. Qual o papel da sobreposição fonológica na formação dos blends?  
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v. O que os blends revelam sobre a interface morfologia-fonologia na arquitetura da 

gramática? 

vi. Qual é, em termos morfológicos, a relação entre os blends e os demais processos de 

formação de palavras, principalmente os casos de composição e de morfologia 

subtrativa? 

 

 Dentro dos estudos que se voltaram para a semântica-pragmática dos blends, podemos 

perceber uma tendência em se abordar as seguintes questões:  

 

i. Qual é a relação semântica entre as palavras-fonte propriamente e entre cada uma 

delas e o blend formado? 

ii. Qual é a motivação pragmática para a existência dos blends, isto é, eles são criados 

no contexto discursivo para realizar que tipo de função em específico? 

 

1. 3. 1. 1 Aspectos morfofonológicos dos blends 

 

 Uma das características fundamentais dos blends, e que parece ser consenso entre os autores 

que lidam com a sua caracterização prosódica, é a de que os blends formam uma única palavra 

prosódica, mesmo que suas palavras-fonte projetem quando isoladas, cada uma, individualmente, 

uma palavra prosódica. Dessa forma, o padrão prosódico da formação revela exatamente aquilo 

que individualiza o processo em si: há uma pressão prosódica para que duas palavras prosódicas 

sejam juntadas em uma única, o que, consequentemente, leva à necessidade de que ocorra algum 

tipo de perda ou de sobreposição fonológica. Isso fica perceptível nos exemplos em (11) abaixo, 

retirados do corpus desta dissertação e de textos que lidaram com o fenômeno no inglês: 

 

(11)  Padrão acentual dos blends20 

    Palavra 1  Palavra 2  Blend 

a. bréakfast  lúnch   brúnch 

b. fantástic  fábulous  fantábulous 

c. mótor  hotél   motél 

 
20 Aqui, o acento agudo (´) serve para marcar a sílaba tônica da palavra. 
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d. néura  norónha  neurónha 

e. carváo  carbonára  (macarrão) carvonára 

f. ácne   máscara  máscne 

 

 Tal pressão prosódica é acompanhada por uma necessidade de que seja mantido o maior 

número possível de segmentos fônicos das palavras-fonte, de maneira a se garantir a 

recuperabilidade semântica de tais palavras. Bat-El (2006) evidencia isso ao falar da extensão 

silábica dos blends, que tende a ser a mesma da palavra-fonte mais extensa (cf. (12)). 

 

(12) Blends e sua extensão silábica (cf. BAT-EL, 2006 para os exemplos do inglês) 

a. Alphameric (4)  alphabetic (4) + numeric (3)  

b. Zebrule (2)   zebra (2) + mule (1) 

c. Econocrat (4)  economist (4) + bureaucrat (3) 

d. Euquipe (3)   eu (1)  + equipe (3) 

e. Cãopeão (3)  cão (1)  + campeão (3) 

f. Chernolê (3)  Chernobyl (3) + Rolê (2) 

 

 O que podemos perceber a partir dos exemplos acima é que há uma tendência em se manter 

o número de sílabas da maior palavra-fonte, uma vez que a maior quantidade de sílabas disponíveis 

permite uma maior retenção de segmentos das palavras-fonte e, consequentemente, facilita a sua 

recuperabilidade semântica. Há, todavia, algumas exceções a esse padrão: brunch (1): breakfast (2) 

+ lunch (1), plumcot (2): plum (1) + apricot (3), familícia (4): família (3) + milícia (3), 

chernomacho (4): Chernobyl (3) + macho (2).  

 Outros estudos (cf. KUBOZONO, 1990; GRIES, 2004a; BAUER, 2012) defendem que 

blends tendem a ser minimamente tão longos quanto a segunda palavra-fonte. Isso se deve ao fato 

de que, na maioria dos dados analisados, há uma tendência segundo a qual a segunda palavra-fonte 

seja a de maior extensão silábica e, portanto, contribua com a sua estrutura métrica para a formação. 

Vale ressaltar que estamos falando aqui de tendências, não esperamos encontrar um padrão 

silábico, por exemplo, que se adeque à totalidade dos dados analisados. 

Dessa forma, conforme aponta Beliaeva (2014, p. 59), com base em Kubozono (1990), 

Kelly (1998) e Bauer (2012), os blends estão sujeitos a regras prosódicas, sendo que os elementos 
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essenciais para a sua formação compõem a estrutura silábica, como onsets, rimas e codas (cf. (13)), 

ou seja, não são fonemas individuais. Isso não quer dizer, entretanto, que os fonemas não sejam 

importantes para o processo em questão. Assim, o ponto de junção entre as palavras-fonte tende a 

respeitar os limites entre sílabas e entre onsets e rimas (cf. (14)): 

 

(13) Estrutura silábica (adaptado de BISOL, 1999). 

SÍLABA (σ) 
3 

(ATAQUE)      RIMA 
3 

   NÚCLEO     (CODA) 

 

(14) Ponto de junção e limites silábicos 

a. Charreata   chá (de bebê) + carreata respeita o limite entre sílabas 

b. Crionça  criança  + onça  respeita o limite entre sílabas 

c. Carvonara  carvão  + carbonara respeita o limite onset-rima 

d. Cantautor  cantor  + autor  respeita o limite onset-rima 

 

 Com relação ao acento, comumente, assume-se que a sílaba acentuada nos blends é idêntica 

à sílaba acentuada de uma das palavras-fonte. Duas visões surgem para determinar qual das duas 

palavras-fonte tem a mesma sílaba acentuada que o blend formado: de um lado, postula-se que 

seria a palavra-fonte mais à direita a responsável pela sílaba acentuada (cf. BAT-EL, 1996; 

BAUER, 2012); de outro lado, postula-se que seria a palavra-fonte que tem a mesma extensão 

silábica que o blend a responsável pela sílaba acentuada – essa posição está, de certo modo, 

relacionada à defesa de Cannon (1986), segundo a qual o acento da palavra mais longa determina 

o acento primário do blend, uma vez que a nova palavra tende a apresentar o mesmo número de 

sílabas que a palavra mais longa que a compõe. Dito de outro modo, o acento seria determinado 

pela posição da palavra-fonte à direita ou pela extensão silábica da palavra-fonte, levando-se em 

conta aquelas que apresentam o mesmo número de sílabas do blend. Bat-El e Cohen (2012), por 

outro lado, se valem de uma visão diferente, baseada na combinação das duas considerações acima: 

valendo-se de restrições de fidelidade, mostram que a posição do acento principal nos blends é 

determinada pela posição em que o acento se encontra nas palavras-fonte, principalmente em 

relação à palavra de maior extensão e à palavra que ocupa a posição mais à direita e que, quando 
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há competição entre os dois critérios acima, há casos de variação dentro da palavra. Chega-se assim 

às seguintes generalizações: 

 

(15) Generalizações sobre o acento (cf. BAT-EL; COHEN, 2012, p. 197, tradução nossa) 

a. Default: a sílaba acentuada no blend corresponde à sílaba acentuada na palavra-

fonte à direita. 

b. Específico: quando as duas palavras-fonte diferem em termos de tamanho e o 

número de sílabas no blend é idêntico ao de uma das palavras-fonte, há variação 

dentro da palavra, isto é, em alguns blends, o tamanho vence, e em outros, a posição 

vence21 

 

 Bat-El e Cohen (2012) constatam que as propriedades fonológicas encontradas em um 

blend são diretamente relacionadas às propriedades das palavras-fonte, de maneira que se torna 

necessário postular restrições de correspondência entre o blend e as palavras-fonte; isso vale tanto 

para o nível segmental quanto para o nível métrico e pode ser determinado através de restrições de 

fidelidade que advoguem em favor de uma certa identidade entre o input e o output.  

 Para os blends polissilábicos do inglês, o estudo obtém os resultados do Quadro 1, em que 

podemos ver o fato de que tanto a extensão silábica quanto a posição da palavra-base determina a 

posição do acento no blend. Para os blends monossilábicos, todavia, o resultado não se sustenta, o 

que se deve, na análise proposta, ao fato de que os monossílabos, no inglês, não são acentuados 

lexicalmente: caso a sílaba acentuada da base polissilábica se mantenha, esta será a sílaba 

acentuada no blend; caso não se mantenha, tem-se a atribuição do acento default da língua. 

 

 

 

 

 
 
 

 
21 Trecho original (cf. BAT-EL; COHEN, 2012, p. 197): “a. Default: The stressed syllable in the blend corresponds to 

the stressed syllable in the right base word. b. Specific: When the base words differ in size, and the number of syllables 

in the blend is identical to that of one of the base words, there is interword variation, i.e. in some blends size wins in 

others position wins.”  
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Quadro 1 - Posição e tamanho das palavras-fonte e o acento nos blends (BAT-EL; COHEN, 2012, p. 

209)22 

a. WL
σ = WR

σ Bσ = Wσ Bacento = WR
acento Posição E Tamanho 

b. WL
σ ≠ WR

σ Bσ = WR
σ Bacento = WR

acento Posição E Tamanho 

c. não relevante Bσ ≠ Wσ Bacento = WR
acento Posição 

d. WL
σ = WR

σ Bσ = WL
σ Bacento = WL/R

acento Posição OU Tamanho 

 

Arndt-Lappe e Plag (2013) fazem um estudo aprofundado do papel da estrutura prosódica 

na formação dos blends em inglês e chegam à conclusão de que as categorias métricas são mais 

importantes na sua formação do que a constituição silábica, visto que aquelas dão forma ao padrão 

acentual do blend em relação às suas palavras-fonte, tendo um papel fundamental na estrutura geral 

formada e na localização do ponto de junção. Segundo os resultados dos estudos quantitativos 

realizados pelos autores, independentemente da manutenção do material segmental da sílaba 

acentuada, o padrão acentual da palavra-fonte mais à direita tende a sobreviver, o que se daria 

devido ao fato de que o material inicial de uma palavra é mais proeminente e, como a palavra mais 

à direita é aquela que contribui com os segmentos finais do blend, uma das formas de compensar 

a perda das partes iniciais é preservar a sua sílaba acentuada. Ambos os estudos apresentados, 

portanto, mostram que o acento da palavra-fonte mais à direita tende a se manter nos blends. 

A diferença entre os dois trabalhos, porém, está no peso que eles dão à questão da 

constituição silábica. Enquanto a quantidade de sílabas é relevante para o tratamento de Bat-El e 

Cohen (2012), esta não é determinadora do acento para Arndt-Lappe e Plag (2013). Neste último, 

há a defesa de que, num nível abstrato, as informações prosódicas e as informações segmentais 

sejam independentes uma da outra, o que faz com que a palavra mais à direita seja a responsável 

pela estrutura métrica do blend, independentemente da quantidade de material segmental mantido 

das palavras-fonte. O principal ponto de divergência está na questão dos monossílabos, que criaram 

um impasse para a primeira análise; na segunda análise, todavia, estes exemplos são bem mais 

escassos e, portanto, optamos por não nos aprofundar nessa questão devido à diferença de corpus. 

 
22 No quadro em questão, WLσ representa o número de sílabas da palavra-fonte à esquerda, WRσ representa o número 

de sílabas da palavra-fonte à direita, Bσ indica o número de sílabas do blend, Bacento indica a posição do acento no 

blend, WRacento indica a posição do acento na palavra-fonte à direita e WLacento a posição do acento na palavra-fonte à 

esquerda. 
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1. 3. 1. 2 A semântica e a pragmática dos blends 

 

Bat-El (2006), com base em Adams (1973) e Algeo (1977), evidencia que o significado dos 

blends é composto pelo significado de suas palavras-fonte. Dois tipos de relações semânticas entre 

as palavras-fonte são possíveis: as relações semânticas endocêntricas e as exocêntricas. Nas 

primeiras, uma das palavras-fonte atua como núcleo semântico do blend e a outra como 

modificador. Nas últimas, não temos um núcleo semântico, visto que ambas as palavras-fonte 

possuem o mesmo status semântico. Em (16) trazemos exemplos da autora e do nosso próprio 

corpus para ilustrar os dois tipos de relações semânticas: (16)a,b,c,d são exemplos de blends 

formados por relações endocêntricas e (16)e,f,g,h por relações exocêntricas. 

 

(16) Relações semânticas no blend (cf. BAT-EL, 2006 para os exemplos do inglês)23 

a. Keytainer ‘um recipiente para chaves’  key  + container 

b. Edutainment ‘entretenimento educacional’ education + entertainment 

c. Franburguer ‘um hambúrguer de frango’  frango  + hambúrguer 

d. Apertamento ‘um apartamento apertado’  apertado + apartamento 

e. Alphameric ‘consiste tanto em letras quanto em números’ alphabetic + numeric 

f. Tangemon ‘um híbrido de tangerina e limão’     tangerine + lemon 

g. Abreijos ‘uma mistura de abraços e beijos’     abraços + beijos 

h. Atacarejo ‘consiste tanto em atacado quanto em varejo’    atacado + varejo 

 

 Nesse sentido, os blends estão suscetíveis às mesmas relações semânticas que os 

compostos; entretanto, segundo a autora, os blends são mais permissíveis que os compostos, não 

apresentando uma preferência por uma das duas, enquanto os compostos apresentam uma certa 

preferência pelas relações endocêntricas. 

Em termos pragmáticos, podemos ver que a função do blend em uma enunciação fica visível 

pela sua saliência, que pode se dar devido ao seu caráter jocoso/humorístico, ao seu caráter 

depreciativo ou ao seu caráter de persuasão nos contextos de comerciais, por exemplo. Assim, 

quando falamos de política, o blend pode ser usado como uma forma de se marcar um 

 
23 Os quatro primeiros dados são casos de relação semântica endocêntrica entre as palavras-fonte. Os termos em negrito 

são os núcleos. Os quatro últimos dados são casos de relação semântica exocêntrica entre as palavras-fonte.  
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posicionamento político: a pessoa que faz uso do termo bolsominion (Bolsonaro + minion), por 

exemplo, provavelmente apresenta uma posição contrária à do atual presidente do Brasil e se refere 

de maneira jocosa e depreciativa aos seus apoiadores mais fervorosos. 

 

1. 3. 1. 3 Os blends e as teorias de arquitetura da gramática 

 

 Apesar da grande quantidade de estudos acerca do blending, somente alguns desses estudos 

se voltaram para a tentativa de explicar seu funcionamento a partir de um dado modelo de 

arquitetura da gramática. Os estudos que tentaram, por sua vez, se valem preferencialmente da 

Teoria da Otimidade (cf. PIÑEROS, 2000, 2004; ZIMMERMANN; TROMMER, 2012 para o 

espanhol; ARAÚJO, 2000; GONÇALVES, 2003, 2006 para o português; BAT-EL; COHEN, 2012; 

TOMASZEWICZ, 2012 para o inglês; LEE 2014, para o francês), havendo algumas tentativas no 

cerne da Morfologia Distribuída (cf. MINUSSI; NÓBREGA; 2014; NÓBREGA; MINUSSI, 

2015). Como os dois modelos teóricos serão apresentados com maior detalhamento no próximo 

capítulo, optamos por fazer apenas comentários iniciais sobre a maneira pela qual o processo é 

visto em cada um dos textos acima.  

 Nos estudos realizados dentro da TO, os autores olham principalmente para as relações de 

identidade entre as formas de base e a forma ótima em output do blend, buscando observar como 

se dá o mapeamento dos segmentos das bases no blend formado. Para isso, recorrem a restrições 

de fidelidade e alinhamento. Por exemplo, Piñeros (2000) para o espanhol e Gonçalves (2006) para 

o PB, baseando-se na análise de Piñeros (2000), valem-se de uma restrição de marcação como NO-

Pwd* – que advoga contra a projeção de mais de uma palavra prosódica no nível do blending –, 

uma restrição de alinhamento – que diz respeito à equivalência entre fronteiras morfológicas e 

fronteiras prosódicas –, uma restrição de correspondência – que prega a maximização do número 

de segmentos da base no blend formado –, uma restrição de identidade – que advoga em favor da 

identidade de traços entre elementos correspondentes – e uma restrição de disjuntividade 

morfêmica – que prega a existência de conteúdos distintos para instâncias diferentes de morfemas. 

 Nos termos de um modelo como a da MD, o blending é um assunto que traz certos desafios, 

uma vez que uma análise essencialmente concatenativa e localista seria requerida dentro desse 

modelo. Dessa forma, Minussi e Nóbrega (2014) e Nóbrega e Minussi (2015) recorrem a um passo 

extra na arquitetura da gramática do modelo que postularia a influência da Enciclopédia ou Lista 3 
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na inserção de Vocabulário realizada. Outros trabalhos também se valem de modelos como a 

Gramática Cognitiva (cf. KEMMER, 2003; BRDAR-SZABÓ; BRDAR, 2008), com a criação de 

esquemas, que são generalizações extraídas de formas e significados linguísticos24. 

  

1. 4 Morfologia extragramatical versus morfologia básica/simples 

 

 Aronoff (1976), no cerne da gramática gerativa, propõe que blends, acrônimos e 

abreviações são ‘estranhezas morfológicas’, visto que não apresentam um estatuto de regras de 

formação de palavras, isto é, não são capazes de especificar o conjunto de palavras ao qual podem 

se aplicar. Isso nos leva a interpretar tais processo de formação de palavras como exemplos de 

morfologia extragramatical, na medida em que fogem às regras morfológicas derivacionais que 

caracterizam o componente morfológico regular. 

 Na esteira deste trabalho, Zwicky e Pullum (1987) discutem os casos de jogos de palavras 

para defender a existência de uma ‘morfologia expressiva’, em contraponto àquilo que os autores 

chamam de ‘morfologia básica/simples’, que se relaciona ao componente morfológico regular da 

gramática. Nesse sentido, as regularidades devem ser expressas por meio de regras morfológicas 

derivacionais no campo da formação de novas palavras. A partir de três fenômenos do inglês, a 

saber, a infixação de expletivo, a reduplicação com shm- e a formação de palavras com –(e)teria 

os autores justificam a necessidade de se postular a existência de uma morfologia expressiva, que 

se contraponha às regras morfológicas comuns e produtivas (e aqueles casos não tão produtivos) 

de formação de palavras e de estruturas de uma língua. Em seu escopo, encontramos os casos de 

línguas secretas e os casos em que as palavras são utilizadas de maneira lúdica, desvelando uma 

competência metalinguística para efeitos estilísticos. Para um fenômeno ser considerado um 

exemplo de morfologia expressiva, ele deve ter um número significativo dos seguintes critérios: i) 

efeito pragmático; ii) promiscuidade com relação à categoria do input; iii) promiscuidade com 

relação à base input; iv) controle imperfeito por parte de alguns falantes sobre a sua produtividade; 

v) possibilidade de existirem outputs alternativos; vi) variação de falante para falante; vii) sintaxe 

especial. 

 A explicitação da morfologia dita expressiva influenciou uma gama de estudiosos que se 

voltaram para o tema: para Dressler (2000), Ronneberger-Sibold (2010) e Mattiello (2013), por 

 
24 Optamos por não abordar os estudos dentro desse modelo de arquitetura da gramática. 
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exemplo, há a necessidade de se diferenciar a morfologia regular da morfologia extragramatical. 

Ronneberger-Sibold (2010) desenvolve o conceito de ‘criação de palavras’ (do inglês, word 

creation) para se referir a um subtipo da morfologia extragramatical, essencialmente caracterizado 

pela intencionalidade. As técnicas criativas englobam fenômenos como os truncamentos, os blends 

e os acrônimos e são, nesse sentido, distintas das regras regulares de formação de palavras, uma 

vez que temos, por exemplo, a existência de um output não previsível de acordo com o input, como 

no caso dos hipocorísticos, que podem ser formados a partir de partes diferentes da palavra plena 

correspondente – Matheus > Mat, Ma, Teus. A produtividade dessas regras se daria pela 

constatação de que elas são aplicadas repetidamente da mesma maneira na maioria dos casos. 

 Outro ponto importante é a questão da transparência de tais formações, uma vez que as 

criações modificam seu input linguístico de maneira que se faz difícil reconhecê-lo, e, mesmo 

quando ele aparece de forma completa no output, ele é combinado de uma maneira inesperada, 

dificultando a interpretação semântica do output. Certos domínios lexicais e contextos 

comunicativos favorecem palavras total ou parcialmente opacas para rotular seus referentes: i) 

conceitos holísticos, especialmente nomes próprios; ii) coisas ou substâncias que consistem em 

vários ingredientes amalgamados que não podem mais ser separados uns dos outros; iii) contextos 

em que uma dada mensagem deve ser compreensível apenas para membros de um dado grupo; iv) 

textos que procuram entreter ou impressionar seus leitores ao lhes dar um ‘enigma’ para solucionar. 

 A sistematização do conceito de morfologia extragramatical, todavia, se dá com Mattiello 

(2013), que a define como um conjunto de formações heterogêneas que estão fora do escopo da 

gramática morfológica, principalmente porque os processos que as formam não são claramente 

identificáveis e porque a observação de seu input não nos permite predizer um output regular. Esse 

conjunto engloba os blends, os truncamentos, as reduplicações, os casos de derivação regressiva, 

entre outros – os blends, por exemplo, seriam extragramaticais porque são formados pela subtração 

de conteúdo fonológico no decorrer do processo, fazendo com que seus resultados sejam apenas 

parcialmente previsíveis. Todavia, é evidente que há certas regularidades e similaridades formais 

em tais processos, o que, segundo a autora, se dá devido a um mecanismo de analogia: os usuários 

da língua se valem de formas já existentes para criar novas formas. 

 A noção de morfologia extragramatical não é exatamente aquela que vimos sob o rótulo de 

morfologia expressiva. Isso se dá porque esta se aplica apenas a fenômenos de cunho humorístico 

ou artístico, enquanto aquela se estende também a fenômenos em que o usuário busca a 
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condensação da informação linguística em formas menores por variados motivos. O ponto de 

interseção entre ambas está no fato de que elas não poderiam ser tratadas dentro de uma teoria da 

gramática em que se assume apenas um componente morfológico regular. 

 Há ainda uma diferenciação entre morfologia extragramatical e morfologia marginal: a 

primeira jaz fora da gramática morfológica, enquanto a segunda jaz na fronteira de tal gramática 

(cf. DRESSLER, 2000). Dessa forma, a morfologia extragramatical engloba fenômenos em que há 

violações de propriedades básicas da morfologia regular, enquanto a morfologia marginal é 

gramatical, apesar de não prototípica. Entre as características principais dos processos 

extragramaticais, Mattiello (2013) cita: i) imprevisibilidade do output; ii) existência de outputs 

alternativos; iii) existência de inputs alternativos; iv) existência de categorias sintáticas alternativas 

nas formas de input; v) incerteza sobre as bases; vi) subtração irregular de partes de palavras; vii) 

invariabilidade de significado; viii) mudança de significado que não se dá por meio da adição de 

uma informação morfológica; ix) transparência reduzida. 

Falando mais especificamente sobre os blends, a autora defende que eles apresentam as 

seguintes irregularidades: i) irregularidade morfotática e imprevisibilidade do output; ii) existência 

de outputs alternativos; iii) impossibilidade de uma análise em morfemas; iv) nuclearidade incerta; 

v) subtração irregular; vi) descontinuidade das bases; vii) possibilidade de se aplicar a categorias 

variadas. 

A partir dessa exposição sobre o conceito de morfologia extragramatical e a possibilidade 

de ele englobar o blending enquanto processo de formação de palavras, algumas inquietações 

surgem. Primeiramente, constatamos que a definição de morfologia extragramatical fica, muitas 

vezes, obscura, pois depende essencialmente da negação da morfologia regular, apesar de fazer uso 

de processos e restrições ali presentes. Segundo, uma questão de cunho arquitetônico: deixando-se 

de lado o modelo da Morfologia Natural, dentro do qual os autores citados tendem a  trabalhar, em 

qual lugar da arquitetura da gramática do falante estaria esse componente extragramatical? 

Pensando, por exemplo, no cerne da Morfologia Distribuída, o componente que nos parece mais 

próximo é a Enciclopédia ou Lista 3, mas ali se dá prioritariamente a atribuição de significados 

especiais a estruturas sintáticas derivadas e acessadas por LF; dessa forma, fica em aberta a questão 

sobre a autonomia (ou não) de tal componente para realizar analogias e interferir na estrutura formal 

derivada. 
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Sobre a discussão que foi feita acerca dos blends, respondemos que a forma de output do 

processo é mais previsível do que se assume, uma vez que se dá pelo conflito entre restrições de 

fidelidade, marcação e alinhamento a serem discutidas adiante. A existência de outputs alternativos 

carece de maior investigação: caso se constate que falantes produzem outputs ótimos diferentes, 

esses outputs distintos poderiam ser tratados como casos de variação de ranqueamento? A 

imprevisibilidade de análise em morfemas será questionada no capítulo 3 desta dissertação e será 

proposta uma alternativa de análise que revela um tratamento morfossintático concatenativo para 

os blends. A subtração incerta também nos parece um argumento exacerbado, visto que há 

tendências perceptíveis na análise de dados empíricos que nos levam à conclusão de que há uma 

sistematicidade na subtração de conteúdo fonológico das palavras-fonte de maneira a se formar o 

blend. 

 

1. 5 Considerações parciais 

 

 Neste capítulo, fizemos uma incursão pelo tratamento que os linguistas dispensaram ao 

blending no decorrer dos anos, mostrando como, de um momento inicial em que se constatava a 

assistematicidade do processo, chegamos à constatação de que há uma certa regularidade na 

formação dos blends. Essa regularidade é tanto de cunho formal quanto de cunho semântico-

pragmático, como pudemos ver acima nas questões fonológicas, principalmente aquelas que dizem 

respeito ao acento e à extensão silábica das formações, e como pudemos ver também nas relações 

semânticas entre as palavras-fonte.  

 Chegamos, assim, a uma definição inicial do blending, segundo a qual esse processo se dá 

quando há a junção de duas ou mais palavras-fonte, sendo que uma delas deve sofrer algum tipo 

de perda ou sobreposição fonológica. A partir da revisão da literatura feita aqui, defendemos que 

se trata de um processo morfológico gramatical: no decorrer de nossa análise, vamos mostrar a 

vantagem de aproximarmos os blends tanto dos compostos, em termos morfossintáticos, quanto 

dos casos de morfologia subtrativa, em termos morfofonológicos. 

 Munidos dessas características, passemos agora para o segundo capítulo desta dissertação, 

em que apresentamos com mais detalhes o modelo de arquitetura da gramática com o qual 

trabalharemos, explicitando suas relações com outros modelos de arquitetura da gramática e 

comentando sobre as análises disponíveis em cada caso. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam a nossa proposta de 

derivação para os blends, a qual se dá no cerne de um modelo híbrido de arquitetura da gramática 

em que a derivação morfossintática das palavras é feita serialmente no mesmo componente 

responsável pela derivação das sentenças, a saber, a computação sintática. Este modelo se 

caracteriza pela ausência de material fonológico na derivação sintática e prevê que a inserção de 

material fonológico é feita paralelamente por meio da competição de possíveis candidatos a outputs 

para a realização do input morfossintático. A fim de motivar a defesa de que tal modelo híbrido é 

capaz de explicitar a derivação de processos morfológicos considerados na interface com a 

fonologia, principalmente na interface com a prosódia, trazemos uma sistematização dos dois 

modelos que lhe dão origem, a saber, a Teoria da Otimidade e a Morfologia Distribuída. O modelo 

que fundamenta esta pesquisa é baseado, em grande medida, na Otimidade Distribuída (daqui em 

diante, OD) de Trommer (2001), mas busca também explorar as questões arquitetônicas que tal 

modelo suscita. 

 

2. 1 Primeiras palavras: globalismo versus localismo nas teorias da gramática 

 

De maneira geral, conforme aponta Embick (2010), as teorias da gramática buscam 

especificar como as diferentes facetas da gramática podem ser analisadas, de maneira a se chegar 

a uma arquitetura da gramática ideal que consiga explicar de maneira elegante a configuração da 

Faculdade da Linguagem na mente/cérebro do falante. A avaliação de tais projetos de arquitetura 

da gramática do falante, todavia, só pode ser feita por meio da observação empírica: a partir dos 

dados de uma dada língua, conseguimos, por exemplo, entender de que maneira tal língua relaciona 

os diferentes níveis de análise linguística – sintaxe, morfologia, fonologia, fonética, semântica e 

pragmática – de modo que consigamos perceber os pontos de interface entre cada um desses 

componentes e os demais. É só a partir da comparação entre as predições empíricas que um dado 
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modelo faz que conseguimos chegar a uma dada configuração para a interrelação ou independência 

entre tais níveis. 

 Nesse cenário, uma questão recorrentemente discutida diz respeito à relação entre 

morfossintaxe e morfofonologia: nas palavras do autor, “como o sistema (ou sistemas) responsável 

por derivar e representar as propriedades sintáticas e morfológicas de expressões complexas está 

relacionado ao sistema que computa a forma fonológica dessas expressões” (cf. EMBICK, 2010, 

p. 1, tradução nossa).25 Mais especificamente, observando as teorias vigentes na atualidade que 

buscam explicitar como se dá tal relação, a questão que o autor levanta, e que é crucial para o 

estudo aqui desenvolvido, é qual a relação exata entre morfologia e fonologia, isto é, elas são 

computadas num mesmo sistema, o que daria suporte para uma teoria globalista e paralelista como 

a TO, ou elas serão computadas em sistemas diferentes, o que daria suporte para uma teoria 

localista e serialista como a MD? 

 O foco do autor são os casos de alomorfia, principalmente, a distinção entre a alomorfia 

contextual e a alomorfia fonológica. No caso da alomorfia contextual, como os alomorfes de 

passado dos verbos do inglês, considerando-se as formas -ed, -t e Ø, percebemos que as duas 

últimas se aplicam a um número menor de raízes verbalizadas no inglês, em comparação à primeira, 

e sua aplicação depende crucialmente do contexto morfossintático em que aparecem, sendo 

necessária a listagem das raízes com as quais elas se combinam para garantir a inserção do item de 

Vocabulário adequado para o exponente de passado. Por outro lado, no contexto de alomorfia 

fonologicamente condicionada, a escolha de um dado alomorfe é dada pela configuração 

fonológica da raiz ou radical a que ele se liga. Todavia, nosso foco aqui é outro: estamos lidando 

essencialmente com os casos de processos de interface morfologia-fonologia.  

 Grosso modo, a comparação entre TO e MD mostra a existência de uma certa cisão na 

assunção feita acerca da interface morfologia-fonologia, visto que estamos lidando com 

configurações essencialmente distintas de arquitetura da gramática. No primeiro caso, temos um 

modelo globalista e paralelista: a relação entre as representações subjacentes abstratas – que 

consistem em morfemas que são concatenados formando palavras e palavras que são concatenadas 

pela sintaxe de maneira a formar sentenças – e as de superfície – sequências lineares de segmentos 

 
25 Trecho original (EMBICK, 2010, p. 1): “[...] how the system (or systems) responsible for deriving and representing 

the syntactic and morphological properties of complex expressions is related to the system that computes the 

phonological form of these expressions.” 
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– não são definidas em termos de mudanças aplicadas serialmente em ambientes locais. Isso 

permite a geração de inúmeros candidatos para a realização em output; isso também está 

relacionado ao fato de que a fonologia e a morfologia são computadas num mesmo sistema. No 

segundo caso, temos um modelo localista e serialista: a relação entre as representações subjacentes 

abstratas e as representações de superfície é caracterizada por uma série de mudanças locais, 

envolvendo um alvo único em um ambiente localmente determinado. Isso implica a não geração 

de vários candidatos, já que o input para a inserção de Vocabulário é dado pela computação 

sintática, de maneira que se tenha uma teoria da gramática modular, dada a existência de diferentes 

módulos para a fonologia e a morfologia em termos arquitetônicos. Dessa forma, na MD não temos 

a geração de candidatos infinitos passíveis de realizar um mesmo input: o que aparece na 

representação superficial é aquilo que é derivado pela gramática e, dessa forma, não temos a 

geração de outros candidatos possíveis, não havendo a necessidade de se postular uma competição 

entre formas possíveis de output. A única competição com a qual a MD lida é a competição entre 

itens de Vocabulário para a realização de um dado morfema – um nó sintático terminal – e que se 

baseia na questão da especificidade dos traços que tais itens carregam e não na performance em 

termos de harmonia em relação às restrições ativas em uma dada língua. 

 Apesar de a argumentação do autor buscar mostrar que a MD é o modelo que consegue 

explicar de maneira mais elegante os casos de alomorfia contextual, o autor não nega 

veementemente a possibilidade de existir um modelo arquitetônico que combine as predições de 

cada uma, apresentando um componente essencialmente serialista – a (morfo)sintaxe – e um 

componente essencialmente paralelista – a (morfo)fonologia. Ao comparar as possíveis relações 

entre as duas teorias, a saber, i) o sucesso de uma implica necessariamente o fracasso da outra e ii) 

as duas não seriam totalmente incompatíveis, o autor diz que: 

 

O primeiro resultado possível é que a (morfo)fonologia é simplesmente 

profundamente diferente da (morfo)sintaxe. É possível, em princípio, construir 

uma teoria em que cada uma das duas visões acimas é correta, isto é, a “não 

competição” é correta para a morfossintaxe e, então, a “competição” é correta para 

a morfofonologia. Em uma teoria nesses moldes, a sintaxe e a morfologia operam 

em termos de derivações locais e seriais, mas o output desse sistema, em alguma 

parte da computação fonológica, envolve competidores múltiplos ou infinitos, de 

maneira que as considerações globais possam ter um papel na determinação das 
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formas de superfície. Uma questão a se considerar é se isso seria uma espécie de 

“pior cenário”, falando arquitetonicamente, visto que isso divorciaria o sistema 

combinatório do sistema de computação de formas sonoras de uma maneira 

extrema (EMBICK, 2010, p. 11, tradução nossa).26  

 

 A nossa empreitada nesta dissertação é mostrar que a observação dos dados empíricos dos 

casos de blends em diferentes línguas, com foco principal no PB, nos leva a avaliar uma proposta 

de derivação para tais realidades linguísticas nos moldes de um modelo híbrido de arquitetura da 

gramática, em que a morfossintaxe constrói um composto avaliativo e a inserção de Vocabulário é 

feita observando-se a performance dos candidatos à forma de output a partir das restrições ativas 

no blending. Antes de entrarmos em mais detalhes dessa proposta, porém, convém apresentar os 

dois modelos dos quais nasce a OD, destacando quais ferramentas teóricas cada um deles contribui 

para a explicitação da derivação dos blends. 

 

2. 2 A Teoria da Otimidade 

 

 De maneira geral, a função da gramática é atribuir uma dada estrutura aos objetos 

linguísticos. Os estudos fonológicos num viés gerativista mostraram, a partir da publicação de The 

Sound Patterns of English (cf. CHOMSKY; HALLE, 1968), uma tendência em se explicar os 

processos fonológicos como a atribuição de estrutura a objetos linguísticos por meio de regras, as 

quais buscavam relacionar uma descrição estrutural, através da delimitação de uma classe de 

inputs, a uma mudança estrutural, através de operações que alteram o input. Dessa forma, a 

estrutura em output era vista como um mero epifenômeno da aplicação de regras sucessivas a um 

dado input, de maneira que o output de uma regra servia como input para outra regra e assim 

sucessivamente. As regras tinham a forma básica em (17), que constitui uma regra de reescrita em 

que a unidade A toma a propriedade B no contexto em que ela aparece entre C e D.  

 
26 Trecho original (EMBICK, 2010, p. 11): “The first possible outcome is that (morpho)phonology is simply 

profoundly different from (morpho)syntax. It is in principle possible to construct a theory in which each of the two 

views above is correct: i.e., “No Competition” is correct for morphosyntax, and then “Competition” is correct for 

morphophonology. In such a theory, the syntax and morphology operate in terms of local, serial derivations, but the 

output of this system in some part of the phonological computation involves multiple or infinite competitors, so that 

global considerations can play a role in the determination of surface forms. One question to ask is whether this would 

be a sort of ‘‘worst case’’ scenario, architecturally speaking, since it would divorce the system of combinatorics from 

the system for computing sound forms in an extreme way.” 
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(17) Formalização das regras na fonologia gerativa pré-TO 

A → B / C _ D 

 

 O raciocínio por trás da empreitada encabeçada pela TO está no fato de que as regularidades 

são encontradas nas estruturas de output e não propriamente nas mudanças ocasionadas em um 

certo input. Assim, a TO clássica – por TO clássica, entendemos a teoria tal como definida no texto 

fundador de Prince e Smolenski 1993 –, apresenta como primitivo teórico a noção de restrição. 

Numa teoria geral da gramática como a TO, a Gramática Universal fornece um conjunto de 

restrições altamente gerais que operam em todas as línguas; a diferença entre as línguas está, dessa 

forma, na maneira em que as restrições se relacionam entre si em termos de dominância, o que faz 

com que a gramática de uma língua seja um ranking específico de restrições. Rompe-se, assim, 

com a visão anterior de que as restrições seriam constatações fonotáticas particulares de uma 

língua; na verdade, as restrições são simples e gerais e a maneira específica em que tais restrições 

se relacionam entre si é particular de uma dada língua. 

A gramática de uma dada língua consiste, assim, das restrições e de uma maneira geral de 

resolver seus conflitos. Com relação às restrições, podemos dizer que aquelas que operam em uma 

dada língua são extremamente conflitantes e fazem predições diferentes acerca da boa formação 

das representações. Elas são fundamentalmente de dois tipos, as de marcação, que acessam somente 

o output, e as de fidelidade, que analisam a relação entre o input e o output. A maneira geral que a 

gramática de uma língua utiliza para a resolução dos conflitos é o ranqueamento das restrições em 

uma hierarquia de dominância, em que violações de restrições mais baixas nesta hierarquia são 

justificáveis caso estejam atreladas a uma melhor performance de um dado candidato a output na 

restrição mais alta na hierarquia. A avaliação dos candidatos a output é comparada por meio da 

ordenação harmônica das formas27 de maneira a se determinar qual candidato tem uma 

performance ótima28 nas restrições em questão. 

Com isso, podemos estabelecer os quatro pilares da TO em (18), a partir dos quais a teoria 

se sustenta e se distingue das demais teorias da gramática. 

 
27 Cabe ressaltar que essa comparação é feita, no modelo clássico da TO, pela distinção entre ‘mais’ ou ‘menos’, entre 

presença ou ausência de violações, e não pela contagem do número exato de violações que um dado candidato a output 

incorre. 
28 Performance ótima, aqui, não deve ser entendida como uma performance perfeita, em que todas as restrições são 

plenamente respeitadas: trata-se de observar qual é a melhor entre as opções e não qual é a objetivamente perfeita, o 

que faz com que o candidato ótimo comumente traga em si violações a restrições mais baixas na hierarquia. 
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(18)  Pilares da TO (adaptado de McCARTHY; PRINCE, 1993b, p. 6, tradução nossa) 

a. Violabilidade: as restrições são violáveis, mas a violação é mínima; 

b. Ranqueamento: as restrições são ranqueadas de acordo com uma língua particular 

e a avaliação dos candidatos é feita com base nesse ranking específico de restrições; 

c. Inclusividade: a avaliação dos candidatos pelo ranking de restrições da língua é 

feita com base em considerações gerais acerca da boa formação estrutural, sem a 

necessidade de se recorrer a regras específicas ou estratégias de reparo com 

descrições estruturais específicas ou mudanças estruturais ou conexões a restrições 

específicas; 

d. Paralelismo: A satisfação ótima da hierarquia de restrições é feita em paralelo, isto 

é, é computada a partir da totalidade da hierarquia de restrições e da totalidade do 

conjunto de candidatos à forma de output.29 

 

Com relação à arquitetura da TO, a versão clássica parte fundamentalmente de um gerador 

de candidatos, GEN (do inglês, generator), que é universal, infinito e independente do input, sendo 

restringido unicamente por questões referentes aos vocabulários universais de representação 

linguística. GEN é o responsável pela geração dos candidatos à realização em output de um dado 

input e a avaliação do conjunto de candidatos gerado é feita através da aplicação da hierarquia de 

restrições específica da língua aos candidatos, sendo que tal aplicação é feita pela função universal 

EVAL (do inglês, evaluator). Grosso modo, EVAL parte de CON (do inglês, constraints), o 

conjunto universal de restrições, e localiza nesse conjunto a hierarquia H (do inglês, hierarchy), 

que é o ranking de restrições específico de uma dada língua; a partir disso, aplica H ao conjunto de 

candidatos gerados por GEN e localiza, nesse conjunto, aquele que é o candidato ótimo, isto é, 

aquele que é o vencedor da competição para realização em output, visto que apresenta uma 

performance mais satisfatória em relação a H.  

 
29 Trecho original (McCARTHY; PRINCE, 1993, p. 6): “(i) Violability. Constraints are violable; but violation is 

minimal. (ii) Ranking. Constraints are ranked on a language-particular basis; the notion of minimal violation (or best-

satisfaction) is defined in terms of this ranking. (iii) Inclusiveness. The candidate analyses, which are evaluated by the 

constraint hierarchy, are admitted by very general considerations of structural well-formedness; there are no specific 

rules or repair strategies with specific structural descriptions or structural changes or with connections to specific 

constraints. (iv) Parallelism. Best-satisfaction of the constraint hierarchy is computed over the whole hierarchy and 

the whole candidate set.” 



66 
 

Com o desenvolvimento da teoria, percebeu-se que GEN deve fazer algum tipo de 

referência à forma de input; dessa maneira, conforme podemos perceber na arquitetura em (19), 

GEN recebe um input e emite um conjunto de candidatos que, de certa maneira, dependem do 

input; tais candidatos são avaliados por EVAL, que localiza o output para uma dada derivação 

linguística.  

 

(19)  Arquitetura básica da TO (adaptado de McCarthy 2002, p. 10) 

input  →      →   candidatos      →    → output 

 

A avaliação dos candidatos a output ocorre por meio da comparação da performance de 

cada candidato em relação às restrições hierarquicamente ranqueadas, sendo que estas se 

encontram em uma situação de conflito: por fazerem assunções diferentes acerca da descrição 

estrutural ideal de um dado output e da relação de fidelidade que o output deve apresentar em 

relação ao seu input, cada uma pode eliminar alguns candidatos, até que um ponto seja atingido em 

que apenas um candidato a output sobreviva e seja o vencedor da competição. Isso está 

esquematizado na Figura 3 abaixo: nela, os candidatos são avaliados de acordo com diferentes 

restrições e, dada a performance de cada um em relação a elas, determina-se que o candidato d é 

aquele que melhor atende às exigências feitas, sendo aquele que será a forma de output escolhida. 

 

        

Figura 3 - Mapeamento do input em um output na gramática da TO de Kager (1999, p. 8) 

 

 Conforme dito anteriormente, a versão clássica da TO admite dois tipos principais de 

restrições: as de marcação e as de fidelidade. As restrições de marcação se voltam unicamente para 

o output, avaliando a estrutura formal dos candidatos a output, de maneira que certas configurações 

estruturais são preferidas, como, por exemplo, a existência de sílabas CV, com onset realizado. As 

GEN EVAL 
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restrições de fidelidade, por sua vez, requerem uma certa identidade entre o input e o candidato a 

output, avaliando a existência ou não de uma relação de um para um entre input e output em termos 

da ordem e da estrutura das informações linguísticas. Outro tipo de restrição que foi formalizado 

com a evolução dos estudos em TO foi a de alinhamento generalizado (cf. McCARHTY; PRINCE, 

1993a). Esta família de restrições é essencial para a análise que faremos a seguir porque busca 

constatar, entre outras coisas, a relação entre fronteiras de categorias morfológicas/gramaticais e 

fronteiras de categorias prosódicas, sendo essencial para os casos de interface morfologia-prosódia, 

que é o caso do blending. Outros tipos de restrições, como a de existência ou não de moldes 

prosódicos pré-determinados, serão avaliadas com mais vagar no capítulo 4 desta dissertação. 

 Por fim, olhemos para o recurso utilizado para representar o ranqueamento das restrições: 

os tableaux. Suponhamos que temos dois candidatos, a e b, avaliados paralelamente em relação a 

duas restrições, C1 e C2, em que C1 domina C2 (isso é dado pela separação entre as duas por meio 

de uma linha vertical). A partir do tableau em (20), podemos perceber como se dá a escolha do 

candidato ótimo a output. Nele, os asteriscos (*) marcam violações, o ponto de exclamação (!) 

marca uma violação fatal, isto é, o ponto em que o candidato perde a competição, as células 

hachuradas indicam que a restrição não é mais capaz de determinar o vencedor, visto que uma 

restrição mais alta na hierarquia é determinante na escolha do candidato ótimo, e a mãozinha indica 

que aquele candidato é o vencedor. No caso em questão, o candidato a é o vencedor, pois não tem 

nenhuma violação da restrição mais alta na hierarquia, C1, enquanto o candidato b apresenta uma 

marca de violação para essa mesma restrição; apesar de o candidato b apresentar uma performance 

melhor em relação à C2, a avaliação leva em conta a restrição mais alta na hierarquia, o que faz 

com que a violação de C1 não possa ser compensada por um número menor de violações de C2. 

 

(20)  Tableau hipotético 

              C1                         C2 

a. ☞ candidato a 
       *  * 

b. candidato b              *!  
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2. 2. 1 Morfologia em TO  

 

 Schwindt (2010) discute o local da morfologia na TO, olhando para o Léxico, GEN, CON 

e EVAL; resumimos abaixo a discussão feita pelo autor e tecemos alguns comentários sobre as 

partes que dialogam diretamente com a nossa hipótese. O autor mostra, inicialmente, a oscilação 

que podemos encontrar no tratamento conferido à morfologia: do início do desenvolvimento da 

Gramática Gerativa até o começo dos anos 1970, a morfologia, enquanto área de estudo e descrição 

linguística, passou por um período de declínio. Nesse período, postulava-se que os princípios da 

estrutura da palavra devem reger a distribuição dos morfemas ou subconstituintes de uma palavra 

e a alomorfia, em que há variação na forma dos morfemas; a primeira, era tratada pela sintaxe, 

enquanto a segunda era tratada pela fonologia (cf. ANDERSON, 1982). A morfologia ficava, 

assim, sem um lugar específico na gramática: suas funções eram exercidas por outros componentes 

da gramática.  

A reparação da morfologia se dá quando se percebe que a alomorfia obedece a princípios 

diferentes dos que regem os processos estritamente fonológicos e quando se percebe, a partir da 

publicação de “Remarks on Nominalization” por Chomsky (1970), que a estrutura da palavra é 

diferente da estrutura das sentenças. Para muitos autores (cf. MARANTZ, 1997), esse texto 

representa o marco inaugurador da hipótese lexicalista, em suas versões fraca e forte, que defende 

que existe um componente específico da arquitetura da gramática do falante responsável pela 

formação das palavras: o léxico gerativo. O léxico alimenta o componente computacional sintático 

ao fornecer palavras prontas, dotadas de informação fonológica, distribucional e semântica. É nesse 

componente da gramática que deve se dar a interação entre a morfologia e a fonologia numa versão 

lexicalista da TO. Todavia, a TO se afasta crucialmente das teorias anteriores pela existência do 

efeito da Riqueza da Base que postula, grosso modo, que as línguas do mundo compartilham os 

mesmos inputs, sem haver restrições unicamente voltadas para os inputs. Isso leva Schwindt a 

concluir que: “não se pode falar em morfologia propriamente dita no léxico da OT [TO], já que ali, 

como no modelo clássico do gerativismo, não há movimento, mas apenas uma lista estática de 

formas, como num dicionário” (cf. SCHWINDT, 2010, p. 212). 

 Com relação a GEN, cuja função, como vimos anteriormente, é a de gerar candidatos a 

output a partir de um dado input, o autor, retomando Prince e Smolenski (1993), atenta-se para o 

fato de que a liberdade de análise de GEN é limitada no que diz respeito à morfologia: nesse caso, 
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o princípio da Consistência de Exponência requer que não haja mudanças na exponência fonológica 

de um morfema. Isso se deve ao fato de que “a afiliação morfológica de cada segmento é definida 

no input e não está sujeita a ranking” (cf. SCHWINDT, 2010, p. 214). Dessa forma, como não há 

a alteração da afiliação morfológica no mapeamento de um input em um dado output, o autor 

conclui que não se pode falar em morfologia também para GEN. 

 Com relação a CON, o autor mostra que ali também não podemos postular, nos moldes da 

TO clássica, a existência de restrições puramente morfológicas. A morfologia aparece nas 

restrições seja na sua interface com a prosódia – nos casos bastante estudados de reduplicação, por 

exemplo – e nos casos em que a morfologia é utilizada como domínio – o autor cita o caso da 

Fidelidade Posicional (cf. BECKMAN, 1997) e a existência de restrições fonológicas que tomam 

como domínio a morfologia. A conclusão a que ele chega é a de que: 

 

Diferentemente do que se observou para o léxico e para GEN, o conjunto universal 

de restrições abriga parte da função exercida pelo módulo morfológico nos 

modelos derivacionais. Ao militar sobre ordem dos morfemas na palavra, as 

restrições, de forma especial as de alinhamento morfologia/morfologia 

[morfologia/prosódia], podem cumprir parcialmente a função das regras de 

concatenação de morfemas. Além disso, nas restrições que apresentamos, 

promove-se, de maneira concreta, a interação entre os componentes morfológico 

e fonológico: em CONTIGUITY e LINEARITY, a interação que diz respeito a 

um mapeamento mais básico entre morfemas e unidades sonoras (segmentos); nas 

restrições de alinhamento MORFOLOGIA-PROSÓDIA e vice-versa, a que 

respeita a um mapeamento de superfície entre morfemas e unidades da hierarquia 

prosódica. (cf. SCHWINDT, 2010, p. 223). 

 

 Por fim, com relação a EVAL, o autor argumenta que, com base principalmente nos casos 

de sub ou superaplicação de processos, a morfologia está principalmente localizada ali, em relação 

aos demais locais investigados, visto que é ali que há a aplicação efetiva das restrições de 

fidelidade, que requerem uma correspondência entre input – onde a afiliação morfológica é feita – 

e output – onde a estrutura morfológica é realizada através de uma certa fonologia, sendo que 

ambas se influenciam mutuamente em muitos dos casos. Assim, 
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Em relação ao lugar da morfologia, nosso percurso permite constatar que não há 

um só lugar para ela na OT [TO], já que, por natureza, trata-se de uma teoria não-

modular. Tudo aquilo, então, que compunha o léxico na LPM [Fonologia e 

Morfologia Lexical] está, agora, distribuído nos diferentes componentes / 

mecanismos da OT [TO]. Cada um deles “possui” morfologia, mas não “faz” 

morfologia, à exceção de EVAL que, ao administrar a competição entre os 

candidatos, promove o resultado esperado em relação à ordem e concatenação dos 

morfemas para formar novas palavras (cf. SCHWINDT, 2010, p. 226). 

 

 Essa revisão do texto de Schwindt (2010) é necessária para a nossa proposta, uma vez que 

estamos lidando essencialmente com a interface morfologia-fonologia. O que os próximos 

capítulos nos mostrarão é que, por mais que não postulemos um componente específico da 

gramática para a morfologia, ela está essencialmente presente na sintaxe e na fonologia, tendo 

papel crucial em ambas. Defendemos que, como a morfologia tem um caráter mais particular que 

a sintaxe, por exemplo, no que diz respeito à universalidade das estruturas geradas por ambas, essa 

especificidade se faz ver nos outputs: é na maneira como a morfologia interage com a fonologia 

que podemos enxergar mais nitidamente a interface morfologia-fonologia que permeia os casos de 

processos de formação de palavras ditos não concatenativos. Eles são o alvo da próxima seção, na 

qual falaremos brevemente sobre a Morfologia Prosódica. 

 

2. 2. 2 A interface morfologia-fonologia em TO: a Morfologia Prosódica 

 

 Desde sempre, os casos que se distanciavam da morfologia concatenativa canônica que 

descrevemos no capítulo anterior levantaram questionamentos acerca do grau de gramaticalidade 

que podemos encontrar ali. A pergunta à qual os linguistas que se voltam para a interface 

morfologia-fonologia buscam responder é: será que podemos explicar os casos de reduplicação e 

os padrões vocálicos que interagem com as raízes triconsonantais do hebraico por meio dos 

mesmos mecanismos morfofonológicos utilizados para descrever e explicar os casos de afixação e 

composição?  

No caso da reduplicação, Marantz (1982), defende que se trata de um processo normal de 

afixação, sendo que o autor assume que tanto o radical quanto os afixos são representados em 

termos de consoantes e vogais, havendo, portanto, a afixação de um morfema esqueletal a um 
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radical que é dado por um formato fixo de vogais e consoantes. Nesse sentido, os esqueletos contam 

segmentos, o que viola uma das assunções mais aceitas no domínio da prosódia, a saber: como não 

há indícios de processos linguísticos que dependam do número exato de segmentos, as regras 

fonológicas podem fazer referência apenas aos níveis prosódicos bem definidos na teoria 

prosódica, os quais estão representados em (21) abaixo30, não podendo ‘contar’ segmentos. Um 

outro problema desta análise é que há uma supergeração de moldes que tem como consequência a 

possibilidade de existir cadeias arbitrárias de consoantes e vogais não encontradas em nenhuma 

língua natural.  

 

(21) Hierarquia prosódica (adaptada de NESPOR; VOGEL, 1986; BISOL, 1999) 

ω    palavra prosódica 

 | 

Σ   pé silábico 

 | 

σ    sílaba 

 

Tal hierarquia é concebida para dar conta das regras de mapeamento, uma vez que agrupam 

os elementos terminais de uma cadeia de maneira que se dê a criação de unidades que não estão 

necessariamente em uma relação um para um com os constituintes da hierarquia morfossintática. 

As unidades da hierarquia prosódica constituem os domínios de aplicação de regras fonológicas e 

os domínios prosódicos são criados com base nas diferentes regras que se aplicam a eles e aos 

princípios que os definem. Conforme visto acima, as regras não podem fazer referência aos 

segmentos em si, somente aos demais domínios da hierarquia prosódica. 

A partir da análise das consequências que a proposta de Marantz (1982) apresenta, 

discutidas brevemente acima, McCarthy e Prince (1986/1996) desenvolvem uma proposta mais 

elegante: a Morfologia Prosódica, a qual busca delimitar as dependências entre a morfologia e a 

fonologia em termos gerais e independentes, levando em conta princípios universais e princípios 

específicos de uma língua em particular. A observação dos casos de reduplicação, principalmente, 

leva os autores a perceber que a estrutura prosódica pode determinar uma dada forma morfológica; 

intensifica-se, assim, a discussão acerca da explicitação de como se dá a interface morfologia-

 
30 McCarthy e Prince (1986) assumem três especificações abaixo do nível da sílaba: a sílaba leve, constituída por uma 

única mora, a sílaba pesada, constituída por duas moras, e a sílaba nuclear; todavia, para efeitos da análise do blending 

no PB, consideramos que a análise das moras não seja crucial para a hipótese aqui desenvolvida. 
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fonologia. Nesse sentido, o molde passa a ser visto como uma restrição ao formato de um dado 

afixo, radical ou palavra e pode fazer referência a qualquer um dos níveis prosódicos. Esta proposta 

está baseada em três princípios básicos que regulam os casos de interação entre a morfologia e a 

fonologia na gramática, elencados em (22). 

 

(22)  Princípios básicos da Morfologia Prosódica  

a. a hipótese da Morfologia Prosódica: os moldes são definidos com base nas unidades 

da hierarquia prosódica (ver (21)) 

b. a condição de satisfação dos moldes: a satisfação dos moldes é obrigatória e 

determinada por princípios prosódicos universais e específicos de uma língua;  

c. a circunscrição prosódica: os domínios aos quais as operações morfológicas podem 

ser aplicadas devem levar em conta não somente critérios morfológicos, mas 

também critérios prosódicos.  

 

No trabalho inicial de 1986, há a tentativa de se justificar a não necessidade de recorrermos 

à contagem de segmentos para determinar o formato específico de algum tipo de processo 

morfológico influenciado pela prosódia da língua. Os autores partem de evidências empíricas para 

motivar a possibilidade de tratar os moldes através de especificações no nível da sílaba e da palavra 

mínima, por exemplo. Todavia, é só com o advento da TO clássica que uma sistematização dessa 

hipótese é possível, visto que agora estavam disponíveis os mecanismos teóricos necessários para 

a formalização da maneira em que isso acontece.  

A hipótese da Morfologia Prosódica foi substituída pela Teoria dos Templates 

Generalizados (cf. McCARTHY; PRINCE, 1993b, 1994b). Em McCarthy e Prince (1994b), 

motiva-se a postulação de restrições que advogam a favor da conformação de uma dada estrutura 

a um certo molde, como, por exemplo, a restrição R=PRWD, vista como responsável tanto pela 

reduplicação baseada na palavra mínima quanto pela reduplicação total de palavra prosódica. Os 

autores apontam que a simplificação dada pela análise dos padrões de reduplicação por meio de 

restrições templáticas estão “na direção [da elaboração] de um vocabulário templático altamente 

simplificado, com as particularidades adicionais entendidas como o resultado da interação entre 
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restrições reduplicativas e restrições de boa formação estrutural que independentemente definem a 

gramática da forma fonológica” (cf. McCARTHY; PRINCE, 1994b, p. 21, tradução nossa).31 

É só em McCarthy e Prince (1995) que se avalia a hipótese de não haver necessidade de se 

postular restrições templáticas específicas da reduplicação – mas cujo raciocínio básico nos parece 

estendível para outros casos de morfologia “não concatenativa”. Afastando-se da satisfação 

templática sui-generis dada pela relação especial de correspondência entre a base e o reduplicante, 

os autores defendem que “a noção de correspondência deve ser generalizada, de maneira a incluir 

outros tipos de relações linguísticas, como a fidelidade input-output em particular. Desse jeito, o 

aparato das restrições de cópia é combinado com a fidelidade em uma Teoria da Correspondência 

largamente aplicável” (McCARTHY; PRINCE, 1995, p. 2, tradução nossa).32 Ambos os tipos de 

fidelidade levam em conta uma questão de identidade, perceptível, por exemplo, na reduplicação, 

em que há a cópia da base pelo reduplicante. 

Nessa nova análise, as estruturas em output para diversos exemplos de reduplicação em 

diversas línguas não são dadas por meio de moldes, visto que estes não existem numa análise por 

correspondência como a definida acima; o que existem são rankings de restrições universais que 

apresentam algum tipo de efeito templático por meio da emergência do não marcado: 

 

Uma restrição estrutural tomada como inativa numa língua como um todo por 

estar dominada por uma restrição de Fidelidade Input-Output pode, todavia, 

emergir como visivelmente ativa em situações nas quais a Fidelidade Input-

Output não é relevante. Em particular, ela pode determinar a forma do 

reduplicante, o qual está sujeito a restrições de Identidade Base-Reduplicante em 

vez de restrições de Fidelidade Input-Output (cf. McCARTHY; PRINCE, 1995, 

p. 31, tradução nossa).33  

 

 
31 Trecho original (McCARTHY; PRINCE, 1994, p. 21): “[...] in the direction of a highly simplified templatic 

vocabulary, with further particularities understood as the result of interaction between the reduplicative constraints and 

the constraints of structural well-formedness that independently define the grammar of phonological form.” 
32 Trecho original (cf. McCARTHY; PRINCE, 1995, p. 2): “[...] correspondence should be generalized to include other 

kinds of linguistic relations, such as input-output faithfulness in particular. In this way, the apparatus of copying 

constraints is combined with faithfulness into a broadly applicable Correspondence Theory.”  
33 Trecho original (McCARTHY; PRINCE, 1995, p. 31): “A structural constraint rendered inactive in the language as 

a whole because of domination by I-O Faithfulness may nonetheless emerge as visibly active in situations where I-O 

Faithfulness is not relevant. In particular, it may determine the form of the reduplicant, which is subject to constraints 

on B-R Identity rather than I-O Faithfulness.” 
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 Essa breve exposição da interface morfologia-prosódia na TO mostra que, grosso modo, as 

análises se voltaram para dois pontos principais: a existência de moldes que determinem o formato 

de uma dada estrutura em output ou a demonstração de que tal estrutura é um epifenômeno da 

atuação em paralelo de restrições universais de marcação e de fidelidade – mais especificamente, 

de identidade – que ocasionam efeitos templáticos. No capítulo 4 desta dissertação, discutiremos 

os dois lados da questão e mostramos qual é aquela que nos parece mais econômica e que dá conta 

de explicar a maior quantidade possível dos dados do nosso corpus. 

 

2. 3 Morfologia Distribuída 

 

A Morfologia Distribuída (cf. HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997) é um 

modelo não lexicalista de arquitetura da gramática a partir do qual se postula a existência de um 

único componente gerativo, responsável pela formação tanto de palavras quanto de sentenças, a 

saber, a sintaxe. A MD trabalha com três listas: a Lista 1 ou Léxico Estrito, composta por traços 

morfossintáticos abstratos e raízes, a qual alimenta a derivação sintática; a Lista 2 ou Vocabulário, 

composta por itens de Vocabulário (daqui em diante, IVs), que são regras que relacionam 

segmentos fonológicos aos contextos nos quais estes podem ocorrer; e a Lista 3 ou Enciclopédia, 

que é o lugar do conhecimento de mundo do falante, onde se localizam os significados especiais. 

Três propriedades são de extrema importância para o modelo: i) a inserção tardia de IVs, o que 

implica a constatação de que a sintaxe opera com elementos puramente abstratos; ii) a 

subespecificação dos IVs, isto é, a constatação de que um IV não precisa atender a todas as 

exigências de um nó terminal sintático (um morfema), ou seja, o IV pode ser subespecificado em 

relação ao nó terminal, de modo que não deve conter nenhum traço que não esteja presente no nó 

terminal; iii) e a existência de uma estrutura sintática durante todo o processo, que evidencia que 

os elementos na sintaxe e na morfologia sofrem as mesmas operações sintáticas. O diferencial do 

modelo em questão é a possibilidade de tratar a formação de palavras e de sentenças como 

processos realizados por um mesmo componente gerativo, contribuindo para a existência de uma 

economia de meios através dos quais elementos abstratos são combinados de maneira a formar 

sentenças ou palavras (ver Figura 4). 
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Figura 4 - Arquitetura da gramática da MD de Armelin (2015, p. 25), adaptada de Siddiqi (2009, p. 14) 

 

 Conforme podemos ver na figura acima, a MD é um modelo essencialmente derivacional: 

o output da computação sintática serve como input para a Forma Fonológica/Fonética e para a 

Forma Lógica, as interfaces interpretativas que leem as instruções vindas da derivação. Nesse 

sentido, trata-se de uma teoria localista: a interpretação semântica e a fonologia são epifenômenos 

de relações locais estabelecidas anteriormente na computação sintática. Tem-se, assim, um modelo 

concatenativo por excelência: a sintaxe manipula traços morfossintáticos e raízes, retirados da Lista 

1, a partir da concatenação entre eles e é essa relação concatenativa que deve ser lida 

fonologicamente e semanticamente após Spell-out.  

 Os processos não concatenativos de formação de palavras são desafiadores para tal modelo, 

uma vez que a morfologia assumida pela MD é essencialmente aditiva e visa a uma 

correspondência de um para um entre um dado morfema – no sentido específico da MD, um nó 

terminal sintático – e um dado exponente fonológico. Detendo-nos nos casos de derivação, 

podemos perceber que, para a palavra conversacional, representada num diagrama arbóreo abaixo, 
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temos uma correspondência entre nós terminais sintáticos e itens de Vocabulário que os associam 

a uma dada informação fonológica: a cada nó sintático terminal da árvore em (23) há um IV 

correspondente (cf. (24)). 

 

(23)  Representação arbórea para ‘conversacional’ (adaptado de SCHER, 2015, grifos 

nossos) 

a 
         3 

n  a 

        3           [-al] 

v  n2 

    3         [-ção] 

n  v 

         3          [-ar] 

      √convers-  n1 

              [a] 

 

(24) Itens de Vocabulário para ‘conversacional’34 

a. √convers- ↔ convers- 

b. n1 ↔ -a                forma-se conversa 

c. v ↔ -ar                forma-se conversar 

d. n2 ↔ -ção                forma-se conversação 

e. a ↔ -al                forma-se conversacional 

 

Quando olhamos para os casos de composição, podemos perceber um comportamento 

semelhante no caso de peixe-espada. Abstraindo-nos de nos afiliar a uma análise concreta para o 

processo, propomos a estruturação a seguir apenas para fins ilustrativos. A derivação dos 

compostos será explorada em maior detalhe no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 
34 Aqui, fazemos uma descrição mais informal dos IVs, sem nos atentarmos para as mudanças fonéticas causadas pela 

adição sucessiva de sufixos. 
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(25)  Estrutura arbórea meramente ilustrativa de ‘peixe-espada’ 

   n 
    3 

       n1           n2 
3              3 

   √peix-       n1  √espad-     n2  

       [-e]      [-a] 

 

(26)  Itens de Vocabulário para ‘peixe-espada’ 

a. √peix- ↔ peix- 

b. n1 ↔ -e        forma-se peixe 

c. √espad- ↔ espad- 

d. n2 ↔ -a        forma-se espada 

 

A correspondência entre estrutura derivada pela sintaxe e inserção de Vocabulário funciona 

bem para os casos concatenativos acima. Olhemos agora para o caso do blend forrogode (forró + 

pagode). 

 

(27)  Estrutura arbórea meramente ilustrativa para ‘forrogode’ 

   n 
    3 

       n1           n2 
3              3 

   √forro-       n1   √pagod-     n2  

           Ø   [-e] 

 

(28) Itens de Vocabulário para ‘forrogode’ 

a. √forro- ↔ forro-      

b. n1 ↔ Ø        forma-se forró 

c. √pagod- ↔ pagod- ou god-        

d. n2 ↔ -e           forma-se pagode OU gode 

 

 Como podemos ver nesse caso, a inserção de Vocabulário não se mostra transparente como 

vimos nos casos de afixação e de composição. Entre as perguntas que devemos responder, temos:  
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“Existe alguma maneira de a inserção de Vocabulário determinar que gode é o 

exponente fonológico da raiz categorizada pagode?” 

 

Se mantivermos o mecanismo de inserção de Vocabulário adotado na MD, parece-nos que 

não, visto que ele não explicaria o fato de o mesmo não acontecer para a raiz categorizada forró, 

que se encontra em sua plenitude fonológica no blend derivado.  

Uma análise no cerne da MD para o dado forrogode teria dois caminhos possíveis na nossa 

visão: i) defendermos que temos uma alomorfia da raiz ou ii) defendemos que há algum tipo de 

reajuste fonológico da estrutura derivada após a aplicação do mecanismo de inserção de 

Vocabulário, de maneira a formar forrogode a partir de forró-pagode. Discutiremos esses dois 

pontos nos próximos capítulos e defenderemos que, nos casos de interface morfologia-prosódia 

com os quais estamos lidando, é necessário recorrermos a uma versão enriquecida da inserção de 

Vocabulário, a qual deve se dar por meio de um ranking de restrições, nos moldes da TO. 

 

2. 4 Um modelo híbrido: a Otimidade Distribuída 

 

Grosso modo, a Estrutura Morfológica, que engloba as operações morfológicas e a inserção 

vocabular da Figura 4 acima, tem quatro funções básicas: i) a inserção de nós terminais não 

interpretáveis semanticamente e não relevantes sintaticamente, tais como os nós de concordância 

e de vogal temática; ii) a realização de operações morfológicas tais como, por exemplo, fusão, 

fissão e empobrecimento, que manipulam os nós terminais sintáticos derivados na computação 

sintática; iii) a inserção de itens de Vocabulário; e d) a operação de regras de reajuste fonológico 

que podem provocar algum tipo de alteração no material fonológico inserido.  

Trommer (1999) defende a plausibilidade de uma versão minimalista da MD na qual a 

morfologia consome os recursos operados pela sintaxe, sendo que, nessa visão minimalista da MD, 

as operações morfológicas são instanciadas como nuances da inserção de Vocabulário que 

consomem traços presentes nas estruturas derivadas, isto é, nós não precisamos recorrer a 

operações morfológicas específicas sendo que o mesmo efeito pode ser adquirido pela própria 

natureza da inserção de Vocabulário.  

Essa visão da MD dá margem para o ponto principal da OD, desenvolvida por Trommer 

(2001), a saber, a defesa de que operações de natureza fonológica, morfológica e morfofonológica 
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que atuam ativamente sobre as estruturas derivadas pela sintaxe e pela morfologia podem ser 

agrupadas em um mesmo mecanismo de inserção e comparação input-output: os rankings de 

restrição. 

Trommer (2001) desenvolve o modelo da OD, o qual se baseia na premissa, já existente na 

MD, de que a morfologia é um módulo separado da gramática que interpreta os outputs da sintaxe, 

sendo que, na derivação sintática, o que temos são unicamente feixes de traços abstratos sem 

conteúdo fonológico. O papel da morfologia é, assim, atribuir conteúdo fonológico a estruturas 

sintáticas através do pareamento entre unidades sintáticas que correspondem a palavras com IVs, 

os quais, por sua vez, combinam traços morfossintáticos com conteúdo fonológico. 

 Como o output gerado pela sintaxe serve, na OD, de input para a computação morfológica, 

a gramática gera, como na TO, um conjunto de candidatos a output que contém todas as cadeias 

que consistem exclusivamente de IVs compatíveis com os núcleos do input. Os núcleos que são 

realmente realizados por meio de IVs e a ordem dos IVs numa dada língua dependem do ranking 

específico dessa língua de acordo com restrições universais de marcação, fidelidade e de ordenação 

dos morfemas. 

 Grosso modo, a OD se assemelha à MD no que diz respeito à computação sintática, uma 

vez que postula a existência de um único componente gerativo responsável pela formação tanto de 

sentenças quanto de palavras que manipula os primitivos presentes na Lista 1, a saber, traços 

morfossintáticos abstratos e raízes. Ademais, a OD preserva a noção de inserção de nós dissociados 

no componente morfológico da arquitetura da gramática – para Trommer (2001), essa operação de 

adição de morfemas está mais próxima da sintaxe propriamente dita do que da fonologia e, 

portanto, ele opta por deixar de lado a análise de como se daria essa inserção e assume que ela 

existe e ocorre nos moldes da MD. 

A novidade que a OD traz diz respeito fundamentalmente à interface morfologia-fonologia: 

o modelo se baseia na premissa de que existem diferentes componentes morfossintáticos que 

mapeiam inputs específicos em outputs de acordo com os princípios da TO (cf. TROMMER, 2003, 

p. 285-286). Dessa forma, a morfossintaxe se faz presente em três módulos, a saber, a sintaxe, que, 

a partir de itens ‘lexicais’ cria cadeias sintáticas, a interpretação das cadeias, em que as cadeias de 

traços são mapeadas em núcleos, com a adição dos chamados nós dissociados, e a interpretação 

dos núcleos, em que ocorre a inserção de Vocabulário, a relação entre o núcleo abstrato sintática e 

morfologicamente formado e as entradas fonológicas capazes de realizá-lo.  
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Na Figura 5 podemos ver que a Estrutura Morfológica recebe a estrutura de traços 

sintáticos como seu input e, após a inserção dos nós de concordância, sucede à inserção de 

Vocabulário, a qual é feita por meio da interpretação das cadeias de traços formadas. 

 

A arquitetura da gramática proposta por Trommer (2001) e inicialmente discutida permite, 

segundo o autor, tratar mais elegantemente alguns casos de morfologia flexional. O foco da sua 

proposta são os casos de flexão; a derivação, por sua vez, não tem lugar determinado entre os 

argumentos que o levam a pensar em tal configuração arquitetônica. Todavia, considerando que o 

modelo vê a derivação morfossintática nos moldes da MD, a divisão entre flexão e derivação não 

existe: o modelo prevê que qualquer tipo de estruturas no nível da palavra e da sentença devem ser 

construídas da mesma maneira. 

No ramo de PF, em que as informações fonológicas são devidamente pareadas com 

informações morfossintáticas, temos uma configuração modular que se vale dos princípios da TO, 

com algumas alterações. Na OD, GEN se distancia da função de mesmo nome em TO em três 

pontos: i) cada estrutura de traços no output tem pelo menos um índice; ii) estruturas de traços em 

output possuem índices que estão na cadeia do input; iii) uma estrutura de traços no output subsume 

todas as estruturas de traços no input com as quais ela está coindexada.  

Tais especificações decorrem dos pressupostos da OD, elencados em (29) abaixo. 

Figura 5 - Estrutura Morfológica para Trommer (2001) 
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(29)  Pressupostos formais da OD (adaptado de TROMMER, 2001) 

a. Estruturas de traços: os primitivos formais da morfologia defendidos aqui são 

estruturas de traços (funções parciais de conjuntos de traços em valores, nas quais 

os traços e seus valores são unidades atômicas);  

b. Subsunção: uma estrutura de traços subsume outra estrutura de traços se as duas 

são não distintas e a primeira é menos específica que a segunda; 

c. Coindexação: uma estrutura de traços que é um output (em um IV) corresponde a 

uma estrutura de traços que é um input;  

d. Parsing: estruturas de traços indexadas realizam traços de estruturas de traços se 

elas especificam esses traços e têm um correspondente na estrutura em input. 

 

Grosso modo, os pressupostos formais da OD indicam que a sintaxe manipula traços 

sintático-semânticos que serão o input para a atuação do módulo morfológico da gramática. Nessa 

segunda etapa, em que a inserção de Vocabulário se dá, devemos nos atentar para a relação 

existente entre o input gerado sintaticamente e o output que o realizará ao ganhar a competição 

contra outros possíveis candidatos a output na inserção de Vocabulário regida por um ranking de 

restrições específico. A relação fundamental entre os dois é a de identidade de índices e a existência 

de um correspondente do input nas estruturas em output.  

Os IVs na OD têm a mesma estrutura que os IVs têm na MD, com apenas 3 diferenças:  

 

(30) Especificidades dos IVs na OD (adaptado de TROMMER, 2001) 

a. os IVs não têm nenhuma especificação acerca do seu estatuto afixal (prefixo ou 

sufixo), isso deve decorrer das restrições; 

b. os IVs contêm conjuntos finitos de estruturas de traços e não estruturas de traços 

isoladas (IVs portmanteau são possíveis); 

c. as especificações de contexto dos IVs são parametrizadas em relação ao fato de 

fazerem referência a núcleos subjacentes ou a IVs superficiais.  

 

As restrições na OD são essencialmente de três tipos: i) aquelas que requerem uma 

determinada configuração estrutural; ii) aquelas que bloqueiam uma determinada configuração 
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estrutural; e iii) as restrições de alinhamento. Todos os três tipos apresentam versões relacionadas 

unicamente ao output e versões input-output, conforme podemos ver no esquema em (31) abaixo. 

  

(31) Esquematização das restrições da OD (adaptado de TROMMER, 2001)35 

      Restrições 

 

 

 

   Requerimento      Bloqueio  Alinhamento  

               de estrutura   de estrutura 

 

 

 

 

  Restrições    Restrições Empobrecimento Bloqueio Alinhamento Alinhamento 

de realização          mínimas      em dois níveis  superficial 

 

As restrições que requerem um tipo de estrutura advogam em favor da existência de certos 

IVs no output em condições específicas. As restrições mínimas, intituladas MINIMUM, são aquelas 

que impõem requerimentos à aparição de morfemas, sendo o tipo clássico aquele que obriga que 

haja pelo menos um IV na cadeia de output que contenha um IV subsumido pela estrutura de traços 

derivada. As restrições de realização, intituladas PARSE, são aquelas que requerem que uma 

estrutura de traços em input seja realizada por uma estrutura de traços correspondente em output – 

como as violações a essa restrição são possíveis, podemos concluir que GEN não requer que todos 

os traços presentes na cadeia de input sejam plenamente realizados na cadeia de output, algo que 

se distancia de certa forma das restrições utilizadas pela Teoria da Correspondência. 

As restrições de bloqueio estrutural são aquelas que, grosso modo, proíbem traços de serem 

realizados em output ainda que eles sejam licenciados pela estrutura em input; em outros termos, 

podemos dizer que se trata dos casos em que é requerida a não existência de um IV em certas 

 
35 No esquema em (31), IO faz referência às versões Input-Output das restrições e O faz referência às versões 

relacionadas unicamente ao Output das restrições. 

IO IO IO O O O 
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condições. As restrições BLOCK são aquelas que advogam em favor da existência de um único 

afixo de certo tipo, isto é, a violação a essa restrição se dá quando há mais de um IV no output do 

tipo que está especificado na restrição. Essa restrição é sensível a três parâmetros: i) posição (antes 

ou depois de certo IV); ii) tipo (conteúdo de traços dos IVs bloqueados) e iii) complexidade (afixos 

simples versus afixos portmanteaux). As restrições de empobrecimento, intituladas 

IMPOVERISHMENT, são as correspondentes em OD das regras de empobrecimento presentes na 

MD; de maneira geral, são restrições que advogam contra a realização de certos traços.  

As restrições de alinhamento, por sua vez, intituladas ALIGN, são aquelas que advogam em 

favor de uma correspondência entre margens de palavras prosódicas e margens de palavras 

morfológicas; dessa forma, temos uma violação das restrições de alinhamento quando há algum IV 

intervindo entre a margem designada para o domínio de Spell-Out e o IV que deveria realizá-lo. A 

versão input-output é dada pelas restrições REFLECT, que requerem que os correspondentes em 

output de itens especificados no input estejam na mesma posição que seus hospedeiros. 

O autor ainda atenta para a existência de outros tipos de restrições, tais como: i) as de 

contorno obrigatório, que banem a existência de objetos idênticos em um mesmo domínio; ii) as 

de coerência, que requerem que as estruturas de traços em input sejam representadas por sequências 

maximamente coerentes de IVs; iii) as de fidelidade, que banem a existência de múltiplos índices 

para estruturas de traços; e iv) as de maximização do contexto, que privilegiam IVs mais 

especificados com relação às especificações de contexto. Esses últimos tipos de restrições, todavia, 

não serão discutidos com mais detalhe aqui, pois não dialogam diretamente com a análise proposta 

em seguida. 

 A proposta de Trommer (2001) limita-se, por assim dizer, à análise do componente 

morfológico da gramática, buscando eliminar a necessidade das operações morfológicas assumidas 

num modelo como a MD. Nesse sentido, os dados apresentados e as explicações propostas partem, 

essencialmente, da realização e do alinhamento entre traços gramaticais, como, por exemplo, o 

traço de tempo ([past], por exemplo), o traço de pessoa ([+1], [+2], por exemplo) e o traço de 

número ([+pl], por exemplo). A fonologia, no modelo tal como apresentado, só aparece como uma 

convenção terminológica para os itens de Vocabulário em competição, não se fazendo nenhum tipo 

de referência à maneira pela qual os conteúdos fonológico e morfológico de uma dada estrutura 

derivada sintaticamente interagem entre si. 
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 Dessa forma, adotamos o raciocínio de Trommer, mas propomos uma configuração 

arquitetônica mais específica, visto que o foco deste trabalho é a observação da formação de 

palavras por processos derivacionais, o que significa que não estamos lidando propriamente com 

núcleos funcionais como T e Agr, por exemplo, mas sim com raízes que se concatenam a núcleos 

categorizadores e tais combinações são concatenadas entre si, de maneira a formar o blend. Por 

isso, não discutiremos aqui a pertinência de se adotar um modelo como a OD para os casos 

flexionais, visto que isso exigiria a avaliação dos argumentos propostos pelo autor em comparação 

aos argumentos existentes na TO e na MD, o que foge do escopo desta dissertação. Propomos, 

assim, a arquitetura em (32) e passaremos, nos dois próximos capítulos, a explicitar como os blends 

são formados nos dois componentes principais: a sintaxe, que opera com base nos elementos da 

Lista 1, e a interface morfologia-fonologia, que recebe o input sintático e o mapeia em uma forma 

fonológica. Tem-se, assim, uma morfologia por toda a derivação: os traços morfossintáticos são 

necessários para a computação sintática e o mapeamento morfologia-fonologia é feito através de 

restrições que avaliam a interrelação entre os dois tipos de informação. 

 

(32)  Arquitetura da gramática num modelo híbrido como a OD: nossa proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 1 
Derivação 

sintática 

Interface 

conceitual 

Morfossintaxe 

Enciclopédia 

Forma Lógica Forma Fonológica 

Interface morfologia-

fonologia: inserção de 

Vocabulário por 

competição entre 

candidatos à forma de 

output 
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2. 5 Considerações parciais 

 

Neste capítulo, revisamos os dois modelos de arquitetura da gramática que se propõem a 

explicar a interface entre morfologia e fonologia nas expressões linguísticas. De um lado, olhamos 

para um modelo lexicalista como a TO e destacamos a maneira em que a teoria é construída e como 

ela dá conta de fenômenos de interface. Para obtermos êxito em nossa tarefa, consideramos os 

pressupostos da TO clássica e dos seus desdobramentos posteriores, como a Teoria da 

Correspondência. Em seguida, olhamos para um modelo não lexicalista, a MD, que assume a 

formação de palavras no mesmo componente em que se dá a formação de sentenças e a partir das 

mesmas operações, Merge e Move. Para esse modelo, destacamos a dificuldade que os fenômenos 

morfofonológicos não aditivos trazem para a inserção de Vocabulário tal como definida nos textos 

clássicos do modelo. Para tentar resolver os problemas, nos propusemos a utilizar um modelo 

híbrido de arquitetura da gramática, nos moldes da OD de Trommer (2001), que, grosso modo, se 

vale da derivação sintática nos moldes da MD e da inserção de Vocabulário nos moldes da TO. 

Todavia, não assumimos completamente o modelo de Trommer (2001), mas sim aproveitamos do 

insight que o autor teve para propor a nossa arquitetura da gramática, visto que estamos lidando 

com fenômenos diferentes daqueles que o autor trata. Nos próximos capítulos, desenvolvemos a 

nossa análise dentro do modelo adaptado da OD que propusemos neste capítulo, evidenciando 

quais as vantagens e as desvantagens que este modelo traz para a análise do blending. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS E SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS DOS BLENDS 

 

Este capítulo realiza a análise dos dados do nosso corpus de blends de acordo com critérios 

morfossintáticos e morfopragmáticos, evidenciando o papel desses critérios no processo de 

formação de palavras em questão. Em relação aos aspectos morfossintáticos, analisamos 

quantitativamente o comportamento categorial dos blends e as relações sintáticas estabelecidas 

entre as palavras-fonte, o que nos permite aproximá-los dos compostos. Em relação aos aspectos 

morfopragmáticos, avaliamos a hipótese de que se trata de um caso de morfologia avaliativa e 

argumentamos a favor desta hipótese, promovendo uma ilustração de como se dá a interface 

morfologia-pragmática no caso dos blends. Por fim, propomos uma árvore morfossintática para 

tais formações, explicitando o seu caráter especial de composto: trata-se de um composto 

avaliativo. 

 

3. 1 A morfossintaxe dos blends 

 

 Conforme vimos no capítulo 1 desta dissertação, há diferentes formas de se abordar o 

blending enquanto um processo de formação de palavras, sendo que tais formas deixam evidente 

o fato de que não existe uma fronteira transparente entre os processos de formação de palavras. 

Beliaeva (2014) resume tais possibilidades de análise como mostrado em (33) abaixo. 

 

(33)  Diferentes abordagens sobre o blending (adaptado de BELIAEVA, 2014, p. 45) 

a. um exemplo de composição (cf. MARCHAND, 1969; KUBOZONO, 1990; 

SANDMANN, 1988, 1991; RENNER, 2006); 

b. um exemplo de truncamento (cf. ADAMS, 1973; CANNON, 1986; KELLY, 1998; 

LÓPEZ RÚA, 2002, 2004b);  

c. uma mistura de ambos os processos (cf. GRIES, 2004a, 2004b, 2006, 2012; RALLI; 

XYDOPOULOS, 2012); 
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d. o resultado de uma operação extragramatical de natureza diferente da composição 

e do truncamento (cf. MATTIELLO, 2013; MINUSSI; NÓBREGA, 2014(?36); 

NÓBREGA; MINUSSI, 2015(?)). 

 

Neste capítulo, daremos ênfase para (33)a e (33)d, avaliando os argumentos existentes na 

literatura e os padrões de formação observáveis nos dados do nosso corpus a fim de realizarmos 

uma análise morfossintática e morfopragmática do blending. Em primeiro lugar, vamos observar o 

comportamento categorial dos blends, na tentativa de entendermos como se dá a junção entre as 

duas palavras-fonte, isto é, se elas devem pertencer a alguma categoria morfossintática específica 

e se elas estão unidas por algum tipo de relação sintática. O item (33)b será discutido no próximo 

e capítulo e a nossa hipótese, essencialmente aquela definida em (33)c, será desenvolvida neste 

capítulo e no próximo e sistematizada através da derivação de blends no capítulo 5. 

Primeiramente, é interessante pensarmos que os blends são estruturas complexas, uma vez 

que há a junção de duas palavras-fonte de maneira a se formar uma única palavra em termos 

fonológicos, isto é, uma única palavra prosódica dotada, portanto, de um único acento principal; 

no modelo que adotamos aqui, a perda fonológica no caso dos blends é vista como um epifenômeno 

da estrutura sintática derivada pela computação sintática. Dessa forma, estamos nos adequando à 

premissa básica de um modelo sintático de formação de palavras: as informações categoriais e 

semânticas, bem como as instruções para a inserção de Vocabulário e para a interpretação 

Enciclopédica estão dadas na própria estrutura sintática, sendo que tal estrutura sintática é derivada 

através dos mesmos mecanismos atuantes na derivação das sentenças, a saber, Merge e Move. 

A fim de delimitar a estrutura sintática dos blends, é necessário discutir a natureza das 

raízes, o primitivo teórico da MD e o primeiro primitivo teórico do modelo que assumimos aqui. 

A natureza das raízes é tema de uma série de discussões que buscam delimitar exatamente como 

elas estão configuradas na Lista 1 e como elas são identificadas no componente sintático. Como 

estamos lidando com a derivação e a manipulação de raízes, é essencial que nos debrucemos sobre 

esse assunto a fim de delimitar qual posição estamos assumindo aqui. 

 

 

 
36 Colocamos um ponto de interrogação nesses dois casos porque tal hipótese não é defendida de forma transparente 

pelos autores, mas trata-se da nossa interpretação acerca da proposta deles. 
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3. 1. 2 O blend e as raízes 

 

Harley (2014), um dos textos mais importantes sobre o tema e que suscitou um grande 

número de críticas e comentários, defende que as raízes são unidades da computação 

morfossintática identificadas por índices abstratos que servem como instruções para a inserção de 

Vocabulário em PF e para a interpretação semântica em LF. Grosso modo, as raízes são 

individuadas na derivação sintática pela presença de um índice abstrato, não apresentando, 

portanto, nenhuma informação fonológica ou semântica desde o início. A motivação para essa 

hipótese está no fato de a derivação sintática não levar em conta as informações fonológicas e 

semânticas das raízes e de, mesmo assim, as raízes precisarem ser individuadas na derivação 

sintática, o que se dá por meio dos índices abstratos; para fins sintáticos, as raízes são nós terminais 

sintáticos desprovidos de traços funcionais que projetam e selecionam seu argumento interno. Não 

iremos discutir a questão da seleção de argumentos aqui, mas seguimos vários autores (cf. VAN 

CRAENENBROECK, 2014; MERCHANT, 2019)  na defesa de que as raízes não possuem nenhum 

tipo de informação sintática e, assim, não são capazes de projetar ou de selecionar seu argumento 

interno – os argumentos utilizados contra essa hipótese dizem respeito, principalmente, ao 

comportamento das nominalizações. 

Conforme a argumentação da autora, os casos de supleção no nível da raiz e de raízes como 

-ceive e -port do inglês trazem problemas para uma individuação das raízes na sintaxe de natureza 

fonológica e semântica, respectivamente. No primeiro caso, há raízes cuja exponência fonológica 

é determinada pelo contexto morfossintático em que a raiz aparece, não sendo previsível fora desse 

contexto; é o caso de go e went do inglês, por exemplo. No segundo caso, a autora argumenta que 

as raízes triconsonantais do hebraico não apresentam uma semântica prévia em comum, visto que 

há uma diversidade de significados não relacionados entre si nas formas analisadas pela autora, e 

argumenta que há raízes no inglês como -ceive (receive, deceive) e -port (report, deport) que são 

totalmente sem significado fora de seu contexto morfossintático. Apesar de sua natureza semântica 

não determinada desde o início, essas raízes são facilmente identificadas como raízes do inglês por 

uma criança em processo de aquisição da linguagem, por exemplo. 

Todavia, adotamos nesta dissertação a proposta de Minussi e Bassani (2017), a qual advoga 

em favor do conteúdo semântico das raízes, baseando-se nos blends do hebraico que, ao contrário 

do que defende Harley (2014), não são formados a partir de raízes, mas sim de palavras, e na defesa 
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de que as bases presas podem ser resultados de um processo de reanálise, podendo tratar-se de 

diferentes raízes e não de uma mesma raiz sem conteúdo semântico comum. A argumentação dos 

autores parte do comentário de Rappaport Hovav (2014) acerca do texto de Harley (2014), no qual 

a primeira, grosso modo, mostra como a individuação das raízes por meio de índices se dá com 

base num critério semântico; por exemplo, ao falar sobre a polissemia de bank no inglês, a autora 

argumenta que uma mesma cadeia sonora, isto é, um mesmo item de Vocabulário, realiza duas 

raízes diferentes: “mas isso é, na verdade, apenas outra maneira de dizer que essas duas raízes são 

individuadas semanticamente. Portanto, enquanto as duas raízes podem ser representadas por dois 

índices diferentes, o critério para individuação nesse caso é puramente semântico” (RAPPAPORT 

HOVAV, 2014, p. 434, tradução nossa).37 

A defesa de que há algum tipo de conteúdo semântico nas raízes também está presente em 

Embick (2015), em que o autor defende que as raízes possuem um significado inerente e que os 

categorizadores e demais morfemas em uma relação local com a raiz determinam qual, entre os 

possíveis significados da raiz, será o escolhido para um dado contexto gramatical (cf. EMBICK, 

2015, p. 47). Segundo o autor,  

 

Com esses dois componentes do significado da raiz em mente [a existência de um 

significado inerente e a escolha do significado ativo em um contexto gramatical 

pelos categorizadores], uma hipótese de trabalho acerca do significado da raiz que 

será adotada aqui é a de que as raízes possuem representações semânticas lexicais 

que são legíveis para um sistema semântico que interpreta objetos sintáticos. [...] 

O sistema em questão determina como se interpretar uma raiz quando ela aparece 

em contextos gramaticais diferentes, por exemplo, quando ela aparece como um 

nome (com n) ou como um verbo (com v) ou como um membro de uma outra 

categoria. Nestes ambientes gramaticais diferentes, há um componente de 

interpretação compartilhado que está centrado no significado “básico” da raiz, 

mas talvez em diferenças específicas de um dado contexto também (EMBICK, 

2015, p. 47, tradução nossa).38 

 
37 Trecho original (RAPPAPORT HOVAV, 2014, p. 434): “But this is really just another way of saying that these two 

roots are individuated semantically. Thus, while the two roots can be represented as two different indices, the criterion 

for individuation in this case is purely semantic.” 
38 Trecho original (EMBICK, 2015, p. 47): “With these two components of Root meaning in mind, a working 

hypothesis about Root meaning that will be adopted here is that Roots possess lexical semantic representations that are 

legible to a semantic system that interprets syntactic objects. [...] The system in question determines how to interpret 
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 Assumimos a existência de um conteúdo semântico presente nas raízes pois tal proposta 

parece explicar elegantemente o fato de que as palavras-fonte que dão origem aos blends 

apresentam, na grande maioria das vezes, relações semânticas perceptíveis entre si, isto é, parece-

nos que o blending não tende a gerar derivações a partir de duas ou mais palavras-fonte quaisquer; 

na verdade, parece haver a exigência de que haja uma relação semântica estrita entre as palavras, 

seja pelo compartilhamento de uma determinada noção nuclear semântica geral (cf. (34)a,b,c,d,e), 

seja pela distinção em relação a uma dada noção nuclear semântica geral (cf. (34)f,g).39 Conforme 

veremos mais adiante, tal relação semântica parece não ser dependente da relação sintática entre as 

palavras-fonte, uma vez que temos exemplos tanto de atribuição quanto de coordenação abaixo. 

Comparemos tais dados com os dados mal formados em (34)h. Todavia, nossa hipótese não é 

incompatível com uma visão de raiz enquanto primitivo desprovido de qualquer tipo de conteúdo; 

nesse caso, o produtor do blend poderia escolher quaisquer duas raízes e juntá-las através dos 

mecanismos atuantes no blending. 

 

(34)  Relações semânticas entre as palavras-fonte 

a. Suicíndia (Suíça + Índia), Belíndia (Bélgica + Índia): país  

b. Canecopo (caneca + copo), bicitáxi (bicicleta + táxi): instrumento 

c. Chafé (chá + café), caipivodka (caipirinha + vodka): bebida 

d. Funknejo (funk + sertanejo), pagofunk (pagode + funk), forrogode (forró + 

pagode): estilo musical 

e. Ciroddad (Ciro (Gomes) + Haddad), Madonitta (Madonna + Anitta): ser humano 

f. Boadrasta (boa + madrasta), boacumba (boa + macumba): bom versus ruim40 

g. Pilantropia (pilantra + filantropia), impastor (impostor + pastor): boa ação versus 

mau-caratismo 

 
a Root when it appears in different grammatical contexts: e.g., when it appears as a noun (with n), or as a verb (with 

v), or as a member of some other category. In these different grammatical environments, there is a shared component 

of interpretation that is centered on the Root’s “basic” meaning, but perhaps some context-specific differences as well.” 
39 A análise em termos de traços semânticos feita acima é bastante limitada e passível de críticas. Nossa intenção aqui 

é unicamente mostrar que tipo de informação é compartilhada entre as palavras-fonte e que tipo de informação pode 

ser contrastada entre ambas. A partir desse ponto, as análises semânticas não serão feitas com o rigor necessário e 

tentarão unicamente simplificar e esquematizar a defesa que fazemos em relação aos dados. 
40 Vale ressaltar que utilizamos esses dados, já presentes na literatura sobre o blending antes desta dissertação, com 

base no senso comum e nas ideias que tais trabalhos trazem sobre eles. Eles não refletem a opinião dos autores da 

dissertação, os quais tentam fazer a análise mais neutra possível.  
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h. *Carroqueiro (carro + coqueiro), *pagobook/*notegode (pagode + notebook), 

*caipiné (caipirinha + boné): ausência de uma relação semântica definida entre as 

palavras-fonte. 

 

Os dados acima nos mostram a relação semântica entre as palavras-fonte, mostrando-nos 

que tal relação semântica parece ser um requisito fundamental para a boa formação dos blends. Os 

dados indicados como mal formados, todavia, podem ocorrer caso seja possível estabelecer uma 

relação entre traços semânticos presentes em cada termo formador do blend; mas sua derivação 

seria claramente desfavorecida em relação à derivação dos que indicamos como bem formados, 

uma vez que questões de recuperabilidade semântica e intenção pragmática funcionam melhor no 

caso desses últimos.  

Uma vantagem da assunção de que há algum tipo de conteúdo semântico geral nas raízes – 

seja em termos de traços semânticos seja em termos de um conceito lexical geral – é a de que 

podemos considerar como blends o que autores como Gonçalves (2003, 2006) e Gonçalves, 

Andrade e Almeida (2010) veem como substituições sublexicais. Esta assunção, ainda que não 

formulada da maneira que apresentamos aqui, já está presente no raciocínio de Minussi e Nóbrega 

(2014) e Nóbrega e Minussi (2015) para os blends, uma vez que tais autores defendem uma divisão 

entre três tipos de blends: os fonológicos (presença de conteúdo fonológico compartilhado entre as 

palavras-fonte), os morfológicos (sem compartilhamento de conteúdo fonológico idêntico entre as 

palavras-fonte, havendo, assim, truncamento de uma delas ou de ambas) e os semânticos (reanálise 

semântica de parte do conteúdo fonológico de uma palavra-fonte por segmentos fonológicos que 

fazem referência a uma outra raiz com conteúdo semântico distinto – cf. (35)a e (35)b para 

exemplos nosso corpus que consideramos que se adequam a essa definição; (35)c traz exemplos 

daquilo que os autores entendem por substituição sublexical). 

 

(35)  Blends semânticos ou substituições sublexicais? 

a. Boadrasta (boa + madrasta), boacumba (boa + macumba) 

b. Bebemorar (beber + comemorar), lobismulher (lobisomem + mulher), mesversário 

(mês + aniversário) 

c. Cracolândia < Disneylândia; Sucolé, picalé < sacolé (GONÇALVES, ANDRADE; 

ALMEIDA, 2010, p. 48-49, grifo dos autores) 
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Segundo Gonçalves, Andrade e Almeida (2010), as formas interpretadas como 

substituições sublexicais envolvem a incorporação de uma palavra-invasora na palavra-alvo, de 

modo que “a palavra-alvo apresenta uma porção fonológica que coincide com a encontrada num 

formativo e é a partir dessa identidade formal que se dá a incorporação” (GONÇALVES; 

ANDRADE; ALMEIDA, 2010, p. 49). A palavra-alvo é a palavra cuja porção segmental é 

reinterpretada como um morfema separado da língua e, portanto, passível de estabelecer uma 

oposição com outro morfema da língua; a palavra-invasora é esse novo morfema que se infiltra na 

palavra-alvo. Além disso, os autores defendem que, nesse processo de formação de palavras, há 

apenas um input, diferentemente do que acontece no blending, em que há dois inputs para a 

formação do output. A partir dessa definição, podemos perceber que o conceito de substituição 

sublexical apresentado pelos autores é mais amplo que o conceito de blend semântico visto 

anteriormente. Enquanto este postula que deve haver uma relação semântica entre a palavra-

invasora e a parte da palavra-alvo interpretada pelo falante como autônoma (cf. (35)), aquele se 

vale de uma noção mais geral de incorporação, que não recorre unicamente a aspectos semânticos, 

mas também engloba aspectos fonológicos – por exemplo, imaginamos que formas de incorporação 

como blogayrinha (blogueirinha + gay) e acãoxonado (apaixonado + cão) seriam vistos como 

substituições sublexicais, ainda que os segmentos fonológicos perdidos das palavras-alvo não 

tenham uma relação semântica clara com os da palavra-invasora. 

Um primeiro questionamento que podemos levantar acerca da definição de substituição 

sublexical acima é: se estamos lidando com uma palavra-alvo e uma palavra-invasora, como 

podemos ter apenas um input? Além disso, analisando os dados que os autores trazem, parece-nos 

que o processo engloba uma gama variada de exemplos e que a classificação em blend ou 

substituição sublexical nos parece arbitrária às vezes – por exemplo, monocelha < sobrancelha  

rejuvelhecimento < rejuvenescimento (GONÇALVES, ANDRADE e ALMEIDA, 2010, p. 49, 

grifo dos autores), em que não parece haver uma motivação para não tratarmos monocelha como 

um caso de blend e não há uma explicação para o fato de a sequência -ju- não ter sido perdida no 

segundo exemplo, visto que ali temos a oposição entre ‘jovem’ e ‘velho’ (para outros exemplos 

dos autores, cf. (35)c). Além disso, cria um nível sublexical em que tais substituições ocorrem, 

trazendo uma maior complexidade ao léxico enquanto componente gerador de palavras. 

De acordo com Gonçalves (2005), a diferença entre as substituições sublexicais e os blends 

está no fato de que as primeiras envolvem uma escolha em planos competitivos, enquanto os 
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segundos envolvem uma escolha em planos alternativos. Todavia, para os objetivos deste trabalho, 

optamos por não fazer essa divisão e averiguar até que ponto tais construções podem ser derivadas 

como blends, visto que parece que estamos diante de dois processos que têm essencialmente a 

mesma função: criar palavras novas a partir da junção de palavras já existentes. Semanticamente, 

podemos ver que a unificação almejada é plausível, caso assumamos a existência de informação 

semântica nas raízes; fonologicamente, falaremos sobre esses casos no próximo capítulo, mas já 

adiantamos que, se considerarmos a hipótese de Gonçalves (2006), segundo a qual a característica 

principal dos blends é a existência de sobreposição fonológica, as substituições sublexicais 

parecem se adequar a essa exigência – os segmentos em negrito nas palavras boadrasta (boa + 

madrasta) e bebemorar (beber + comemorar) mostram tal sobreposição. 

Apesar de apresentarem um conteúdo semântico geral, as raízes da Lista 1 são acategoriais, 

isto é, não apresentam uma categoria desde o início da derivação; essa categoria, no entanto, deve 

ser atribuída a uma dada raiz na derivação sintática e isso se faz através de uma operação de 

concatenação entre a raiz e o núcleo categorizador, ambos retirados de tal lista. Assumimos, 

portanto, o pressuposto de que somente raízes categorizadas são manipuladas pela sintaxe e tal 

pressuposto é imprescindível para a análise que começamos a esboçar aqui, visto que é somente no 

ambiente de um núcleo categorizador específico que a interpretação semântica da raiz é 

estabelecida. Embick e Marantz (2008) formalizam esta exigência por uma assunção de 

categorização, que exige que as raízes sejam categorizadas por um núcleo categorizador – por 

exemplo, n (nome), v (verbo) ou a (adjetivo). Dessa forma, a derivação de luz, gratidão, bom, 

ótimo, omitir e mentir está representada nos diagramas em (36), abaixo. 

 

(36)  Derivação de palavras 

a. nome luz 

                n 
            3 
                           √LUZ         n 

 

b. nome gratidão  

                   n 
        3 

        √GRAT       n 
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c. adjetivo bom 

                   a 
       3 

          √BOM         a 

 

d. adjetivo ótimo  

                 a 
      3 

        √ÓTIM              a 

 

e. verbo omitir  

                   v 
    3 

                 √OMIT            v 

 

f. verbo mentir  

                               v 
   3 

            √MENT            v 

 

O próximo passo é pensarmos em como se dará a derivação de um blend, visto que estamos 

lidando essencialmente com duas raízes diferentes que se unem para a formação de uma única 

palavra. As duas raízes são igualmente necessárias porque o significado e a forma fonológica dos 

blends depende de ambas, não é possível determiná-los apenas a partir de uma única raiz. Nesse 

sentido, é interessante observarmos os aspectos categoriais e as relações sintáticas existentes entre 

as duas raízes já categorizadas.  

 

3. 1. 3 Aspectos categoriais dos blends 

 

Com relação aos aspectos categoriais dos blends, podemos encontrar as combinações em 

(37), em que trazemos também exemplos do nosso corpus de pesquisa. 
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(37)  Aspectos categoriais dos blends 

a. [N-N]N: almojanta (almoço + janta), pãe (pai + mãe), cãominhada (cão + 

caminhada), carnatal (carnaval + natal), futevôlei (futebol + vôlei), atletiba 

(Atlético-PR + Coritiba) 

b. [A-A]A: barbeludo (barbudo + cabeludo), bótimo (bom + ótimo), lindeusa (linda + 

deusa), canceriemo (canceriano + emo), cariúcho (carioca + gaúcho) 

c. [V-V]V: omentir (omitir + mentir), alfaletrar (alfabetizar + letrar), bringar (brincar 

+ brigar), estremexer (estremecer + mexer), roubartilhar (roubar + compartilhar), 

sambatear (sambar + sapatear) 

d. [N-A]N/A: praático (Praat + prático), batatop (batata + top), caligrafeia (caligrafia 

+ feia), carolinda (Carolina + linda), literalinda (literatura + linda), monitrouxa 

(monitor + trouxa) 

e. [A-N]N/A: carentena (carente + quarentena), apertamento (apertado + apartamento), 

mautorista (mau + motorista), bestarel (besta + bacharel), gourfé (gourmet + café) 

f. [V-N]N: aborrescente (aborrecer + adolescente), desinchá (desinchar + chá), 

embalixo (embalar + lixo), metflix (meter + Netflix), dormingo (dormir + domingo) 

g. [N-V]N/V: promoxonei (promoção + apaixonei), cartomente (cartomante + mente), 

maratoma (maratona + toma), alcoonteceu (álcool + aconteceu) 

h. [BP41-N]N: autotrocínio (auto + patrocínio), hidrocrisia (hidro + hipocrisia), 

monocelha (mono + sobrancelha), tricha (tri + bicha), trisal (tri + casal), trikini (tri 

+ bikini) 

 

Na Tabela 1 abaixo, trazemos uma análise quantitativa do comportamento categorial dos 

blends do nosso corpus, em termos de quantidade de ocorrências e porcentagem em relação ao 

total. O que nós podemos perceber da tabela abaixo é que há um predomínio de blends formados a 

partir de duas raízes categorizadas por um núcleo categorizador nominal, seguido por aqueles que 

se formam com raízes categorizadas por um núcleo categorizador adjetival. O resultado não é 

inesperado, uma vez que corrobora a função referencial do processo: ele é utilizado 

 
41 Grosso modo, bases presas são peças morfológicas que não podem aparecer sozinhas e dependem de um outro 

elemento para constituírem uma palavra e que não são afixos. 
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preferencialmente para fazer referência a pessoas ou a objetos, o que dá conta da predominância 

da sua natureza nominal. 

 

Tabela 1 - Descrição categorial dos blends 

Categorias [N-N] [A-A] [V-V] [N-A] [A-N] [V-N] [N-V] [BP-N] Total 

Número de 

ocorrências 

276 27 7 42 41 11 5 6 415 

% 66,4% 6,4% 1,8% 10% 10% 2,6% 1,2% 1,5% 100% 

 

A descrição acima mostra que os blends podem ser formados a partir da junção de raízes a 

qualquer um dos núcleos categorizadores mais prototípicos. A partir disso, voltamo-nos agora para 

a questão da relação entre as duas raízes categorizadas que servem como bases para a sua derivação. 

 

3. 1. 4 Relações sintáticas entre as raízes 

 

Uma possibilidade de análise morfossintática para os blends seria assumirmos a estrutura 

em (38), em que duas raízes já categorizadas são concatenadas de modo a se formar um blend.  

 

(38)  Primeira possibilidade de estrutura arbórea 

    nP 
     3 

  n    n 
    3       3 

 √R1          n    √R2  n 

 

Todavia, esse esquema não exibe o elemento responsável pela determinação da natureza da 

relação entre as raízes categorizadas. Nesse sentido, e nos pautando principalmente pelos 

significados exemplificados em (39), propomos que, nos blends, assim como nos compostos e nas 

demais estruturas no nível da sentença, há três relações sintáticas possíveis: subordinação, 

coordenação e atribuição, para as quais trazemos definições e exemplos em (40), com base nos 

trabalhos de Bisetto e Scalise (2005), Scalise e Bisetto (2009), Nóbrega (2014) e Nóbrega e 
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Panagiotidis (2020). A Tabela 2 traz os números exatos da distribuição dos tipos de relação 

sintática entre as palavras-fonte no nosso corpus. 

 

(39) Significados de alguns blends e sua importância para o mapeamento sintático 

a. horrorível: “horroroso E terrível”; pagofunk: “pagode E funk”; zebralo: “zebra E 

cavalo” (relação conjuntiva entre as palavras-fonte) 

b. sacolé: “picolé no saco”; roubodízio: “rodízio de roubo”; bicitáxi: “bicicleta que 

funciona como táxi” (relação de modificação entre as palavras-fonte) 

c. embalixo: “embalar lixo”; cartomente: “cartomante mente” (relação predicador-

argumento) 

 

(40)  Relações gramaticais internas aos compostos (BISETTO; SCALISE, 2005; NÓBREGA, 

2014; NÓBREGA; PANAGIOTIDIS, 2020) aplicadas aos blends 

a. Subordinação: relação predicado-argumento, dada por set-Merge 

Exemplos: cartomente (cartomante + mente), desinchá (desinchar + chá), 

aborrescente (aborrecer + adolescente), embalixo (embalar + lixo) 

b. Atribuição: relação núcleo-modificador, dada por pair-Merge  

Exemplos: cacaína (caca + cocaína), chattoso (chato + Mattoso), escragiário 

(escravo + estagiário), impastor (impostor + pastor) 

c. Coordenação: “relação conjuntiva em que uma conjunção toma dois constituintes 

categorialmente idênticos, α e β, em uma relação simétrica, desfazendo a simetria 

via movimento, a fim de permitir a rotulação da estrutura” (NÓBREGA, 2014, p. 

128) 

Exemplos: forrogode (forró + pagode), glocal (global + local), Monalice (Monalisa 

+ Alice), portunhol (português + espanhol)42 

 

 

 

 
42 Consideramos portunhol um caso de coordenação quando se refere ao idioma, que é uma mistura de português e 

espanhol. 
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Tabela 2 - Relações sintáticas entre as raízes dos blends 

Relações sintáticas Atribuição Coordenação Subordinação Total 

Número de ocorrências 303 96 16 415 

% 73% 23% 4% 100% 

 

A Tabela 2 nos mostra que a relação sintática prototípica no blending é a atribuição, uma 

vez que existe uma modificação de um certo núcleo, o que se mostra em aproximadamente 73% 

dos dados do corpus analisado; em seguida, vem a coordenação, que se mostra em 

aproximadamente 23% dos dados; a subordinação, por sua vez, é pouco produtiva, correspondendo 

a 4% dos dados. Por conta disso, a partir de agora vamos desconsiderar os casos de subordinação 

e analisar os dados de blends atributivos e coordenados. 

 

3. 1. 5 Os blends como um subtipo dos compostos 

 

Uma primeira comparação entre os blends e os compostos está sintetizada na Quadro 2 

abaixo, em que comparamos características sintáticas, semânticas e morfofonológicas a fim de 

entendermos quais são os pontos de semelhança e de dissonância entre os dois processos. 

Grosso modo, ao determinarmos que os blends são formados por duas raízes já 

categorizadas que se encontram em uma dada relação sintática entre si, também os estamos 

aproximando dos compostos, à medida em que temos uma estrutura sintática em comum em jogo, 

estando a diferença entre os dois fundamentalmente na perda fonológica. Assim, propomos a 

estrutura em (41) para os blends, seguindo a proposta de Nóbrega (2014) e Nóbrega e Panagiotidis 

(2020) para os compostos, em que γ, α e β são núcleos categorizadores, ℜ faz referência à relação 

sintática estabelecida entre as duas raízes categorizadas e R1 e R2 fazem referência às raízes. 
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Quadro 2 - Comparação entre composição e blending 

 Composição Blending 

Relações sintáticas coordenação (ítalo-brasileiro), 

subordinação (salva-vidas) e 

atribuição (sofá-cama) 

coordenação (barbeludo < barbudo + 

cabeludo), subordinação (cartomente 

< cartomante + mente) e atribuição 

(futirão < futebol + mutirão) 

Posição do núcleo determinante-determinado 

(meio-dia), determinado-

determinante (cavalo-marinho) 

e dois núcleos (surdo-mudo) 

determinante-determinado (boilarina 

< boi + bailarina), determinado-

determinante (caligrafeia < caligrafia 

+ feia) e dois núcleos (abreijo < 

abraço + beijo) 

Semântica exocêntricos (cachorro-quente, 

limpa-vidros) e endocêntricos 

(navio-escola) 

exocêntricos (matel < mato + motel) 

e endocêntricos (bestarel < besta + 

bacharel) 

Morfofonologia Justaposição (preservação da 

estrutura e da pauta acentual das 

bases – salva-vidas) ou 

aglutinação (apenas um acento, 

ocorre crase ou elisão – 

aguardente) 

Sobreposição (sacolé < saco + 

picolé) ou deleção de segmentos de 

pelo menos uma das bases, sem 

sobreposição (cariúcho < carioca + 

gaúcho) 

 

(41)  Estrutura sintática dos compostos/blends com as relações sintáticas (Nóbrega, 2014, p. 

110) 

        γ 
3 

         γ         ℜ 
3 

        α           β  
            3 3 

               α   √R1   β  √ R2 

 

Dessa forma, seguimos a proposta de Nóbrega (2014) para os compostos, na qual o autor 

desenvolve uma abordagem universalista para a composição que se baseia na existência de duas 

propriedades universais da composição: (i) a existência de uma relação gramatical entre os 
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membros do composto que pode ser de subordinação, atribuição ou coordenação; e (ii) a criação 

de um domínio categorial – γ em (41) – acima dos núcleos complexos conectados em determinada 

relação gramatical, de maneira a se garantir que tal estrutura seja interpretada como uma única 

estrutura sintática. O caráter específico de cada língua está na maneira em que tal estrutura é 

emoldurada morfologicamente, seja em construções [radical + radical], [radical + palavra] ou 

[palavra + palavra].  

No caso dos blends, apesar de estarmos lidando com duas ‘palavras’ já formadas que se 

juntam de maneira a formar uma única, o seu comportamento se assemelha mais ao comportamento 

dos compostos [radical + palavra], visto que as informações de gênero e número são marcadas 

fonologicamente apenas na segunda palavra-fonte, aquela que se encontra mais à direita, estando, 

pois, ausentes da primeira (cf. (42)). 

 

(42)  Informações de gênero e número nos compostos [radical + palavra] e nos blends 

a. cervejFEM.SING – o - chatosMASC.PL (NÓBREGA, 2014, p. 65) 

b. “O bicitáxi movido a energia solar que quer ganhar as ruas do Rio de Janeiro”43 

→ OMASC.SING [biciFEM.SING táxiMASC.SING]MASC.SING 

c. “Modernas, atenciosas, amigas, divertidas e carinhosas, as boadrastas são a prova 

de que sempre cabe mais amor na casa e no coração dos pequenos!”44 

→ AsFEM.PL [boaFEM.SING drastasFEM.PL]FEM.PL 

 

A composição é, assim, definida da seguinte maneira: “um composto é formado quando 

dois ou mais núcleos complexos, em determinada relação sintática, são recategorizados por um 

núcleo definidor de categoria - n, v ou a” (NÓBREGA, 2014, p. 25). O terceiro núcleo 

categorizador, responsável pelo domínio da composição, é necessário para determinar que o 

composto e, da mesma forma, o blend, é uma única unidade para fins de movimento e ligação45 e 

para fixar as informações de gênero e número da estrutura formada, o que é feito através da cópia 

 
43 Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2017/08/o-bicitaxi-movido-a-energia-solar-que-quer-ganhar-as-ruas-

do-rio-de-janeiro/. Acesso em: 15 jan. 2020. 
44 Disponível em: https://leiturinha.com.br/blog/eu-sou-uma-boadrasta/. Acesso em: 15 jan. 2020. 
45 Não podemos mover apenas uma das partes do composto, assim como não podemos adicionar um modificador entre 

suas partes, o que também se observa nos blends. Podemos observar isso por meio do exemplo a seguir: “graças ao 

feminejo, as mulheres invadiram a cena ao falarem sobre sororidade empoderamento, amor-próprio e muita sofrência.”  

(Disponível em: https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Cultura/noticia/2019/10/feminejo-o-movimento-de-

mulheres-que-empoderaram-musica-sertaneja.html.) Não seria possível dizermos: “graças ao femi novo nejo”.  

https://www.hypeness.com.br/2017/08/o-bicitaxi-movido-a-energia-solar-que-quer-ganhar-as-ruas-do-rio-de-janeiro/
https://www.hypeness.com.br/2017/08/o-bicitaxi-movido-a-energia-solar-que-quer-ganhar-as-ruas-do-rio-de-janeiro/
https://leiturinha.com.br/blog/eu-sou-uma-boadrasta/
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Cultura/noticia/2019/10/feminejo-o-movimento-de-mulheres-que-empoderaram-musica-sertaneja.html
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Cultura/noticia/2019/10/feminejo-o-movimento-de-mulheres-que-empoderaram-musica-sertaneja.html
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dos traços especificados na segunda palavra-fonte. Deixando-se de lado as considerações acerca 

das estruturas de traços sintáticos da qual o autor se vale, consideramos que o blend é um subtipo 

de composto que tem uma leitura avaliativa particular, a qual será motivada na próxima seção. 

Dessa forma, a análise dos blends como um composto nos moldes de Nóbrega (2014) e 

Nóbrega e Panagiotidis (2020) nos permite defender a existência de uma uniformidade sintática 

entre as várias línguas do mundo na derivação dos blends e a existência de uma variação superficial 

que diz respeito à forma morfofonológica que tal estrutura sintática recebe em PF. A variação 

superficial fica por conta do ranking de restrições no modelo de arquitetura da gramática que 

assumimos aqui. No escopo de nossa análise, assumimos as seguintes estruturas iniciais para os 

compostos atributivos e coordenativos em (43) e (44), respectivamente. Em (43), duas raízes já 

categorizadas estão concatenadas em uma relação de atribuição entre si, o que fica evidente pela 

representação em pair-Merge de nP, a qual indica que há uma relação não simétrica entre as raízes, 

visto que estamos lidando com um núcleo e um modificador; em (44), duas raízes já categorizadas 

estão concatenadas entre si em uma relação de coordenação, visto que uma conjunção toma duas 

raízes categorizadas e produz uma estrutura em que uma das raízes categorizadas rotula a estrutura, 

desfazendo-se a simetria via movimento. 

 

(43)  Compostos atributivos (adaptado de NÓBREGA, 2014) 

n3P 
      3 
n3  <nP>46 

       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1         √R1     n2  √R2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Utilizaremos a notação < > nas árvores sintáticas para representar pair-Merge, relação que forma um par ordenado 

em que um adjunto é concatenado a um núcleo; o elemento modificado que rotula a estrutura (cf. NÓBREGA, 2014). 
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(44)  Compostos coordenados (adaptado de NÓBREGA; PANAGIOTIDIS, 2020) 

n3P 
     3 
n3  &P 

     3 
         n2P    &’ 
   3         3 
n2            √R2      &  n1P 

     3 

  n1             √R1    

 

Antes de fixarmos a árvore sintática completa para os blends, é necessário discutirmos um 

pouco acerca das características semântico-pragmáticas dos blends, o que faremos a seguir. 

 

3. 2 A morfopragmática dos blends 

 

 Quando nos voltamos para a análise do blending, conforme visto acima, alguns fatores 

devem ser levados em conta: um fator morfossintático, um fator morfofonológico e um fator 

morfopragmático. No primeiro caso, como vimos na seção anterior, estamos lidando 

essencialmente com duas raízes categorizadas que são concatenadas em uma dada relação sintática 

numa estrutura que se adequa àquela proposta para a composição. No segundo caso, é consenso 

que uma das características mais notáveis do processo em questão é a existência de perda ou de 

sobreposição fonológica, o que será discutido com mais vagar no próximo capítulo. Além disso, é 

essencial que, numa análise completa sobre o blending, nos voltemos para a sua função semântico-

pragmática, isto é, a motivação semântico-pragmática por trás da intenção do falante em produzir 

um determinado blend. A intencionalidade do falante é, muitas vezes, vista como a manifestação 

de sua capacidade linguística criativa, que permite que ele crie novas formações linguísticas de 

maneira a veicular certos efeitos estilísticos. A natureza de tais efeitos estilísticos, todavia, é um 

assunto que suscita um debate constante na literatura linguística, visto que revela aspectos de uma 

interface morfologia-pragmática, na medida em que uma certa informação de cunho formal veicula 

um conteúdo extralinguístico específico. 

 Nesse sentido, traçamos agora um panorama geral das visões recorrentes na literatura 

linguística acerca de palavras formadas de maneira a veicular um conteúdo semântico-pragmático. 

Grosso modo, inserimos o blending entre os processos de cunho avaliativo, motivando a existência 
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de um morfema avaliativo presente desde a Lista 1 que dê conta, por exemplo, da formação de 

diminutivos, aumentativos, superlativos, pejorativos e outras formações que trazem em si uma 

informação semântica de avaliação. Ao postularmos tal morfema como integrante do inventário 

universal de traços da Gramática Universal, passível de estar ativo em uma dada língua, 

conseguimos explicar de maneira econômica e universal processos de formação de palavras que 

apresentam estruturas morfológicas distintas, mas que possuem uma informação semântica em 

comum: denotam algum tipo de avaliação por parte do falante, sendo que tal informação apresenta 

um correlato pragmático dado por meio de uma extensão do significado. 

 Primeiramente, discutimos a questão da morfologia avaliativa e a situamos nos estudos de 

cunho morfopragmático, argumentando em favor da existência de um morfema [Eval] que dá conta 

dos casos de morfologia avaliativa. 

 

3. 2. 2 Morfologia Avaliativa 

 

Scalise (1984) é visto como um dos fundadores da hipótese de que existem alguns tipos de 

processos de formação de palavras que não se adequam totalmente nem a processos derivacionais 

nem a processos flexionais, apresentando características desses dois tipos de processos ao mesmo 

tempo, bem como apresentando características próprias. Tais processos de formação de palavras 

envolvem o que autor rotula de ‘sufixos avaliativos’; surge, assim, a área da morfologia que se 

volta à formação de expressões ditas avaliativas. Na análise do autor, que se baseia em dados do 

italiano, existem quatro grupos fundamentais de sufixos avaliativos: os diminutivos, os 

aumentativos, os pejorativos e os outros. Em (45) abaixo, recuperamos a esquematização que 

Villalva (2000) faz das características dos sufixos avaliativos com base em Scalise (1984), 

elencadas em (45)a,b,c,d,e,f, e destacamos duas novas características que a autora propõe, 

elencadas em (45)g,h. Além disso, exemplificamos com dados do português, sendo os casos de 

sufixos diminutivos e aumentativos retirados de Villalva (2000) e os casos de blends retirados de 

Scher e Marangoni Junior (2020); alguns dos dados foram coletados por nós. A característica em 

(45)i é uma inovação da nossa proposta que desenvolveremos a seguir.  
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(45) Características da sufixação avaliativa e da morfologia avaliativa em geral (adaptado de 

VILLALVA, 2000; SCHER; MARANGONI JUNIOR, 2020) 

a. Não há modificação da categoria sintática da base. 

pesadoA – pesadãoA, prostiputaN (prostitutaN + putaN) 

b. Não há modificação das propriedades sintáticas da base, mantendo-se, assim, a 

estrutura argumental da base. 

morder[SN] – mordiscar[SN]
47 , bebemorar[AE]

48 (beber[AE] + comemorar[AE]) 

c. Há modificação da interpretação semântica da base. 

Tenho um coração com buracos x tenho um coração com buraquinhos (modificação 

em relação ao tamanho da entidade denotada) 

Festa de aniversário x festa de mesversário (‘mês’ modifica a frequência anual que 

a noção de aniversário suscita) 

d. Pode coocorrer em posições adjacentes. 

ded-ão-zinho 

e. Ocorre à direita dos sufixos derivacionais. 

cert-ez-inha 

f. Precede a flexão. 

pedr-inha-s[pl], seguimore-s[pl] (seguidores + amores) 

g. Não há modificação das propriedades morfossemânticas da base. 

prima[+animado, +humano] – priminha[+animado, +humano], Brumar[+animado, +humano] (Bruna 

Marquezine[+animado, +humano] + Neymar[+animado, +humano]) 

h. Não há modificação do valor de gênero da base. 

a casa[+fem] – a casinha[+fem], o namorido[+masc] (namorado[+masc] + marido[+masc]) 

i. Há algum tipo de leitura pragmática na forma criada. 

vacilo – vacilão: leitura pejorativa, bolsominion (Bolsonaro + minion): leitura 

pejorativa 

 

 A partir das características acima, Villalva (2000) evidencia que o uso dos sufixos 

avaliativos resulta em um caso particular de modificação morfológica, distinguindo-se tanto da 

 
47 SN = sintagma nominal. 
48 AE = argumento externo. Tanto ‘beber’ quanto ‘comemorar’ e ‘bebemorar’ selecionam um argumento externo. 
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derivação, quanto da flexão. Se, por um lado, o processo não modifica a categoria sintática, a 

estrutura argumental, as propriedades morfossemânticas da base e o valor de gênero da base, 

características dos processos flexionais, por outro lado, o processo modifica a interpretação 

semântica da base e os sufixos podem ocorrer em posições adjacentes, características dos processos 

derivacionais, desde que respeitem o fato de que devem ocorrer à direita dos sufixos derivacionais 

e devem preceder obrigatoriamente a flexão. O efeito pragmático que propomos está diretamente 

relacionado à modificação existente em tais casos, visto que há uma alteração da interpretação 

semântica da base, que fica bastante perceptível, por exemplo, nos casos de atribuição em que há 

um núcleo e um modificador. 

 A constatação das propriedades dos sufixos avaliativos levou Scalise (1984) a postular um 

componente morfológico dividido em níveis (cf. (46)).  

 

(46) Concepção de Morfologia para Scalise (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nesse sentido, Grandi (2015) mostra que, numa perspectiva quantitativa, as formações 

avaliativas compartilham mais propriedades com a derivação do que com a flexão, mas que situar 

o lugar em que a morfologia avaliativa se encontra no contínuo derivação-flexão não é algo 

universal, mas sim particular de uma dada língua. Tal divisão não é possível no modelo que 

adotamos aqui, visto que todos os casos de formações morfológicas são derivados num mesmo 

componente gerativo: a computação sintática; dessa forma, os três tipos de morfologia observados 

Regras de formação de palavras 

Regras avaliativas 

Regras flexionais 
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abaixo são gerados no mesmo componente da arquitetura da gramática do falante, visto que, 

crucialmente, eles não são dados por meio de regras de formação como acontecia nos modelos 

morfológicos anteriores (cf. ARONOFF, 1976), mas sim por meio de concatenações de raízes e 

núcleos funcionais. 

Os estudos no cerne da morfologia avaliativa (cf. PRIETO, 2005; VILLALVA, 2000) 

preconizam a descrição e a explicação de dois tipos de sufixos avaliativos produtivos em diversas 

línguas do mundo, a saber, os diminutivos e os aumentativos. Os diminutivos são os sufixos 

avaliativos prototípicos à medida em que formam a categoria avaliativa não marcada, o que implica 

que a presença de uma categoria mais marcada numa dada língua, como os aumentativos, dependa 

da presença, nessa mesma língua, de diminutivos. São eles que apresentam uma atuação mais 

visível em um número maior de línguas, o que leva muitos autores a considerá-los como uma 

propriedade universal49. Isso fica ainda mais evidente quando nos voltamos para os estudos em 

aquisição da linguagem, que mostram que as crianças se valem constantemente de hipocorísticos, 

o que leva muitos autores a postular que o traço semântico primitivo dos diminutivos é um traço 

[criança] (cf. KÖRTVÉLYESSY, 2015 para uma análise dos universais linguísticos relacionados 

à morfologia avaliativa). 

 Todavia, não são somente tais construções morfológicas que apresentam um valor 

semântico-pragmático de avaliação. Merlini-Barbaresi (2015, p. 40-41) elenca os seguintes 

mecanismos morfológicos empregados para se construir um significado avaliativo: sufixos 

(diminutivos, aumentativos, pejorativos), prefixos, interfixos, reduplicações, formas encurtadas e 

blends, padrões discursivos que envolvem operações de formação de palavras em atos de fala, 

formativos, prefixóides e sufixóides e formas analíticas. Os mecanismos morfológicos distintos 

atuantes na veiculação de significados avaliativos são unificados pelo fato de todos envolverem 

um desvio do valor default (cf. ŠTEKAUER, 2015), definido essencialmente pela posição do 

indivíduo perante um objeto ou um evento. 

Segundo Grandi e Körtvélyessy (2015), 

 

Uma construção recai sob o escopo da morfologia avaliativa se ela satisfaz duas 

condições, uma relacionada ao nível semântico-funcional e a outra relacionada ao 

nível formal. A primeira condição indica que uma construção linguística pode ser 

 
49  Não há consenso nesse ponto porque, aparentemente, existem línguas que não possuem diminutivos. 
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definida como avaliativa se ela tem a função de assinalar um valor que é diferente 

daquele considerado padrão ou default (dentro da escala semântica a que pertence) 

a um conceito: esse valor geralmente coincide com uma mudança em direção à 

extremidade negativa ou positiva de uma escala e é assinalado sem se recorrer a 

algum parâmetro de referência que seja externo ao conceito em si. A segunda 

condição indica que uma construção avaliativa deve incluir pelo menos a 

expressão explícita do valor padrão (por meio de uma forma linguística que é 

lexicalmente autônoma e que é reconhecida pelos falantes de uma língua como 

uma palavra existente) e uma marca avaliativa (um elemento linguístico 

especificamente dedicado à expressão de tal mudança). A expressão dessa forma 

padrão ou desse conceito padrão geralmente coincide com a base de uma 

construção sintética e com o núcleo de uma construção analítica. A marca 

avaliativa pode ser um sufixo, um prefixo, uma reduplicação de um morfema 

lexical, um circunfixo etc (GRANDI;  KÖRTVÉLYESSY 2015, p. 13, tradução 

nossa).50 

 

O que a citação acima nos mostra é que a construção avaliativa deve respeitar uma condição 

formal (deve ser uma palavra morfológica complexa) e uma condição de nível semântico-funcional 

(há o desvio de um padrão default), conforme sintetizado por Körtvélyessy (2015, p. 61). Além 

disso, neste trabalho, defendemos que a marca avaliativa pode ser também o processo de perda ou 

sobreposição fonológica em si, como acontece no blending e, ainda, que a presença de um morfema 

avaliativo na derivação sintática é responsável tanto pela leitura semântico-pragmática de 

avaliação, quanto pela ativação de um ranking específico de restrições, que dá conta do blending, 

ao exigir que, no contexto sintático em que ele aparece juntamente com duas raízes categorizadas 

 
50 Trecho original (GRANDI; KÖRTVÉLYESSY, 2015, p. 13): “A construction falls into the scope of evaluative 

morphology if it satisfies two conditions, one relating to the functional-semantic level and the other to the formal level. 

The first condition indicates that a linguistic construction can be defined as evaluative if it has the function of assigning 

a value which is different from that of the standard or default (within the semantic scale to which it pertains) to a 

concept: this value usually coincides with a shift towards the negative or positive end of the scale and is assigned 

without resorting to any parameters of reference which are external to the concept itself. The second condition indicates 

that an evaluative construction must include at least the explicit expression of the standard value (by means of a 

linguistic form which is lexically autonomous and is recognised by the speakers of the language as an actual word) 

and an evaluative mark (a linguistic element specifically devoted to expressing this shift). The expression of such a 

standard form or concept usually coincides with the base of a synthetic construction and with the head of an analytic 

construction. The evaluative mark can be a suffix, a prefix, the reduplication of the lexical morpheme, a circumfix, 

etc.” 
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e concatenadas em uma dada relação sintática entre si, ocorra uma espécie de alomorfia da raiz, 

selecionando-se as realizações da raiz que se adequem ao padrão fonológico do processo.  

Nesse cenário, há o avanço da Morfopragmática enquanto área de estudos, a qual busca 

explicitar a maneira exata em que regras morfológicas interagem com condições pragmáticas como 

atos de fala e estratégias de interação. Tem-se, assim, uma ‘pragmática morfologizada’, o que deixa 

ver um foco na pragmática em detrimento da morfologia:  

 

Ela descreve operações morfológicas gramaticais que, dados certos fatores 

contextuais favoráveis, são capazes de contribuir sistematicamente com 

significados pragmáticos autônomos para o ato de fala, isto é, mudanças 

pragmáticas regulares que ocorrem na passagem do input para o output de uma 

operação morfológica, seja ela derivacional ou flexional. A operação morfológica 

pode ser totalmente responsável pelos significados enunciativos adicionados, com 

a base da palavra podendo ser neutra (‘dogg-y’) ou contribuinte (‘dear-ie’, 

‘pequeñ-ito’ do espanhol) ou mesmo contrária (‘gross-ino’ do italiano) em relação 

ao efeito perseguido (MERLINI-BARBARESI, 2015, p. 34, tradução nossa).51 

 

A avaliação, para os autores, é vista como a capacidade pragmática avaliativa geral, de 

modo que, utilizando-se de meios morfológicos como os diminutivos, os aumentativos e os 

pejorativos, o falante expressa um julgamento acerca do ‘valor’ e não do ‘fato’ em si, o que leva 

em conta a perspectiva, os padrões de avaliação e as intenções do próprio falante: “a avaliação, 

portanto, é uma operação mental que tem como alvo o valor de um objeto ou de um evento, e o 

descreve como mais ou menos desejável e importante na visão do intérprete. As avaliações são 

inerentemente subjetivas já que elas expressam a atitude do falante diante do objeto ou evento” 

(MERLINI-BARBARESI, 2015, p. 40, tradução nossa).52  

 

 
51 Trecho original (MERLINI-BARBARESI, 2015, p. 34): “it describes grammatical morphological operations that, 

given certain favourable contextual factors, are capable of systematically contributing autonomous pragmatic 

meanings to the speech act, that is, regular pragmatic changes that take place when moving from the input to the output 

of a morphological operation, be it derivational or inflectional. The morphological operation may be totally responsible 

for the added utterance meanings, with the word base being either neutral (dogg-y) or contributory (dear-ie, Spanish 

pequeñ-ito ‘small-dim’) or even contrary (Italian gross-ino ‘big-dim’) to the effect pursued.” 
52 Trecho original (MERLINI-BARBARESI, 2015, p. 40): “An evaluation, that is, is a mental operation assessing the 

value of an object or event, as more or less desirable and important in the interpreter’s view. Evaluations are inherently 

subjective as they express the speaker’s attitude towards the object or event.” 
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3. 2. 3 A interface semântica-pragmática na morfologia avaliativa 

 

 Grosso modo, a semântica lexical lida com o significado abstrato literal expresso por uma 

dada estrutura linguística, abstraindo-se desta o uso; a pragmática, por sua vez, se volta para o 

estudo da linguagem em uso, isto é, implica a consideração da lógica conversacional subjacente a 

partir dos princípios que regem a conversação. Assumimos uma interface semântica-pragmática na 

formação dos blends, pois é necessário explicitar como se dá a questão da avaliação codificada na 

estrutura sintática que apresenta uma leitura avaliativa no componente semântico e no componente 

pragmático da arquitetura da gramática. Para isso, é necessário observarmos os aspectos semântico-

pragmáticos da morfologia avaliativa no geral e dos blends em específico. 

Prieto (2005) se vale de um modelo conceptual eclético de pragmática que recorre a uma 

mistura das premissas das abordagens pragmáticas holística e segmental. A abordagem holística 

representa uma visão mais funcional da linguagem, visto que leva em conta a língua em uso, com 

uma intenção bem definida e um contexto em que ocorre; constrói-se, assim, a pragmática como 

uma perspectiva acerca da linguagem e não como um componente da linguagem propriamente dito. 

A abordagem segmental considera a pragmática um componente da linguagem que é parte da 

competência nativa do falante, juntamente com a fonética/fonologia, a morfologia, a sintaxe e a 

semântica; trata-se do componente da linguagem relacionado ao significado que dá conta daquilo 

que os demais componentes não conseguem explicar, como os atos de fala, as normas de 

conversação, a polidez, a estrutura do discurso e os aspectos sociolinguísticos menores. Na 

abordagem que aqui exploramos, consideramos a Enciclopédia como o componente da arquitetura 

da gramática responsável por acomodar os fatores pragmáticos da derivação gramatical. 

O autor, analisando os sufixos avaliativos do espanhol, a saber, os diminutivos, os 

aumentativos e os superlativos, mostra que, em termos pragmáticos, a morfologia avaliativa pode 

ser rotulada como ‘expressiva’ e não como morfologia ‘básica/simples’ (ver discussão feita na 

seção 1.4 do capítulo 1 desta dissertação). Isso se dá essencialmente pelo fato de que a 

expressividade, nestas construções morfológicas, está ligada à brincadeira com as palavras e aos 

usos poéticos, por exemplo, enquanto a morfologia dita ‘básica/simples’ se volta para significados 

puramente semânticos – trata-se, conforme o autor diz, de uma distinção entre conhecimento 

consciente explícito e conhecimento gramatical implícito dos marcadores morfológicos. Aqui, 

defendemos que a diferença pode se dar pela atuação da pragmática na formação das palavras; no 
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caso da morfologia expressiva, uma leitura semântica avaliativa deve ser estendida de maneira a 

ser realizada pragmaticamente por meio de uma intenção específica do falante de denotar 

afetividade, pejoratividade ou jocosidade, por exemplo. 

Dressler e Merlini-Barbaresi (1994) veem tal interação através da atuação de um traço          

[-sério] que codifica o caráter fictício e lúdico dos processos morfológicos avaliativos e apresenta 

uma interpretação pragmática. Prieto (2005), por sua vez, considera que o traço [pequenez] é a 

noção básica que dá origem às interpretações pragmáticas do diminutivo. Com relação aos 

diminutivos, por exemplo, podemos pensar nos traços semânticos [pequeno], [feminino], 

[imitação], [intensidade], [exatidão], [aproximação] e [individuação] e nos traços pragmáticos de 

[afetividade], [pejoratividade], [criatividade] e [criança/animal]. 

Com relação à universalidade ou não dos sufixos avaliativos, Prieto (2005, p. 47) compara 

as informações de avaliação com as informações de número, por exemplo, defendendo que 

podemos considerar a marcação avaliativa e a sua distribuição nas línguas do mundo como um 

postulado linguístico: “esses postulados se originam como categorias humanas conceptuais que 

podem desenvolver um significado especial em uma cultura particular e, consequentemente, ser 

codificados na língua daquela cultura” (PRIETO, 2005, p. 47, tradução nossa).53 Isso leva o autor 

a concluir que, apesar de ser específico de uma cultura, não seria fortuito que tantas línguas exibam 

o traço avaliativo, uma hipótese que adquire relevância quando observamos a conclusão de 

Jurafsky (1996) de que os diminutivos “estão entre os primitivos gramaticais que parecem ocorrer 

universalmente ou quase universalmente” (JURAFSKY, 1996, p. 534, tradução nossa).54 

Na Figura 6 abaixo trazemos a sistematização de Prieto (2005, p. 106) para a interface 

semântica-pragmática no caso dos diminutivos do espanhol. Não vamos entrar nos detalhes do 

modelo semântico-pragmático adotado pelo autor e nem explicar o que está codificado em cada 

etapa da figura, mas somente vamos nos atentar para a relação entre um traço semântico e sua 

contraparte pragmática. Em seguida, desenvolvemos um modelo aproximado para os blends do 

nosso corpus nos moldes da representação abaixo. 

 

 
53 Trecho original (PRIETO, 2005, p. 47): “[...] these postulates originate as human conceptual categories which may 

develop special significance in a particular culture and consequently get coded in the language of that culture.” 
54 Trecho original (JURAFSKY, 1996, p. 534): “[...] among the grammatical primitives which seem to occur 

universally or near-universally.” 
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Figura 6 - Interface semântica-pragmática nos diminutivos do espanhol (PRIETO, 2005, p. 106) 

 

 Com relação ao nosso corpus de pesquisa, podemos perceber que há uma intenção 

pragmática definida na produção dos blends. Isso fica visível quando observamos, por exemplo, os 

contextos em que tais realidades linguísticas aparecem. Por exemplo, o blending é um mecanismo 

muito utilizado para a construção de memes, visto a sua necessidade de concisão e seu caráter 

eminentemente jocoso. Na Figura 7 abaixo, por exemplo, podemos encontrar o blend alucicrazy 

(alucinada + crazy) que se tornou famoso na internet desde seu proferimento pela personagem 

Nazaré Tedesco da novela global Senhora do Destino. Podemos perceber, assim, o caráter criativo 

e jocoso de tais produções. 
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Figura 7 - Meme de Nazaré Tedesco 

 

A jocosidade característica de boa parte dos blends também pode trazer em si uma crítica a 

alguma esfera da vida, como podemos ver na Figura 8, abaixo, em que há uma crítica de cunho 

político a uma situação relacionada ao governo brasileiro em janeiro de 2021.  

 

 

Figura 8 - Meme político envolvendo o escândalo do leite condensado 
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Dessa forma, pragmaticamente, os blends são uma forma de se posicionar politicamente: no caso 

da figura acima, o blend Moçanaro é criado a partir de Moça (uma marca de leite condensado) e 

Bolsonaro (atual presidente do Brasil). 

Uma plataforma em que os blends são altamente utilizados é o Twitter, rede social que 

permite aos seus usuários escrever pequenos textos que são, em sua grande maioria, relatos, 

desabafos, brincadeiras e pedidos de ajuda. Na época do Big Brother Brasil 2020, programa que 

estava onipresente nos conteúdos de tal rede social entre fevereiro e abril de 2020, no início da 

pandemia, o termo futirão era recorrente nos tuítes, sendo uma junção de futebol e mutirão (mutirão 

de votos para eliminar certo candidato). A motivação para a sua existência se deu como uma forma 

de posicionamento dos telespectadores em relação ao andamento do programa, principalmente no 

contexto do paredão de um bilhão e meio de votos entre Manu Gavassi e Felipe Prior: tal termo 

remetia à ação dos defensores de Felipe, apoiados veementemente por jogadores de futebol e 

relacionados ao esporte de alguma maneira, em oposição à classe das fadas sensatas que apoiavam 

Manu. As Figuras 9 e 10 trazem exemplos de tweets que se valeram deste termo. 

 

 

Figura 9 - Utilização positiva do blend futirão 

 

                       

Figura 10 - Utilização negativa do blend futirão 
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Trouxemos essa exemplificação para mostrar como os blends aparecem na língua 

portuguesa e, grosso modo, podemos avaliar que, sociolinguisticamente, eles parecem estar mais 

situados na esfera da oralidade e da informalidade – e, portanto, no contexto da internet – e parecem 

ser recorrentes entre a população jovem. Em (47) trazemos uma sistematização e uma 

exemplificação dos efeitos de significado dos blends, evidenciando a intenção por trás da sua 

produção que observamos em nosso corpus. Vale ressaltar que tal divisão se trata da nossa 

interpretação dos dados e do contexto em que os coletamos, de forma que mais de uma classificação 

seria possível. Com relação às divisões, temos os casos em que há uma leitura cômica, os casos em 

que há uma leitura pejorativa, os casos em que há uma leitura afetiva/melhorativa, os casos que há 

uma leitura mais relacionada a marketing e às estratégias de criação de nomes de produtos e os 

casos híbridos, em que há uma mistura completa entre as palavras-fonte de maneira que fica difícil 

determinar exatamente qual seria a intenção inicial de quem produziu tal blend ou qual é a 

interpretação que cada um tiraria de tais exemplos. 

 

(47) Usos semântico-pragmáticos dos blends 

a. Jocosidade/Criatividade: cabeleleila (cabelereira + Leila), Priscílios (Priscila + 

cílios), sobranSheila (sobrancelha + Sheila), ginecologina (ginecologista + Gina), 

desamassandro (desamassando + Sandro), canceriemo (canceriano + emo)  

b. Pejoratividade: chernomacho (Chernobyl + macho), chernolê (Chernobyl + rolê), 

crionça (criança + onça), boilarina (boi + bailarina), petêlho (PT + pentelho) 

c. Afetividade/Melhorativo: mariavilhosa (Maria + maravilhosa), primã (prima + 

irmã), Selenda (Selena Gomez + Lenda), Neymito (Neymar + mito) 

d. Produto: acrigel (acrílico + gel), chocotone (chocolate + panetone), caipilé 

(caipirinha + picolé), churvete (churros + sorvete), mokolate (moka + chocolate) 

e. Híbrido: zebralo (zebra + cavalo), Eurásia (Europa + Ásia), javaporco (javali + 

porco), jumebra (jumento + zebra), Suiçíndia (Suíça + Índia) 

 

  Dessa forma, propomos a representação em (48) para a interface semântica-pragmática no 

caso dos blends: há um único item no nível semântico, o morfema avaliativo, também presente nos 

diminutivos, nos aumentativos, nos hipocorísticos e nas formas nominais truncadas, por exemplo, 

e várias interpretações possíveis no nível pragmático, em que a intenção do falante fica mais visível. 
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Tentamos, aqui, uma sistematização de uma gama variada de processos morfológicos dentro de um 

mesmo rótulo: morfologia avaliativa. 

 

(48)  Interface semântica-pragmática nos blends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2. 4 [Eval]: motivações para um morfema avaliativo 

 

A postulação de um morfema avaliativo já presente na derivação sintática está em 

consonância com a proposta de Scher (2011, 2013, 2016, 2018), que, ao analisar dois tipos de 

formas truncadas no PB, defende que essas construções podem ser tratadas como resultantes de 

processos sintáticos e concatenativos de formação de palavras que envolvem a categorização da 

raiz e a concatenação do morfema [Eval] – correspondente à leitura apreciativa característica das 

formas truncadas no PB –, com a posterior operação morfológica de inserção de um sufixo 

temático. As formas truncadas são formadas pela raiz, mais um categorizador e um núcleo 

avaliativo na sintaxe, além de um sufixo temático, o qual é adicionado no componente morfológico.  

A conclusão a que a autora chega é a de que as formas truncadas analisadas são derivadas 

independentemente das suas formas plenas correspondentes a partir de um processo concatenativo 

de formação de palavras, o que faz com que não seja correto afirmar que tais formações são 

derivadas por um processo de truncamento. Na verdade, tais formas são derivadas sintaticamente 

a partir da raiz, à qual um núcleo categorizador nominal e um morfema avaliativo são associados; 

a presença desse morfema avaliativo acarreta o empobrecimento do traço N no núcleo n, o que, 

LF (do inglês, 

Logical Form) 

Interface conceitual 

(significado) 

Enciclopédia ou 

Lista 3 

Traço [avaliativo] Traço [pejorativo] 

Traço [afetivo] 

Traço [criativo] 

Traço [jocoso] 
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consequentemente, impede que esse nó seja realizado por um categorizador n comum; nenhuma 

realização fonológica será, então, capaz de realizar o sufixo derivacional na estrutura da forma 

truncada. Em resumo, as formas truncadas são formadas pela raiz, mais um categorizador e um 

núcleo avaliativo na sintaxe, além de um sufixo temático, o qual é adicionado no componente 

morfológico, de acordo com as condições idiossincráticas para a formação de palavras no PB, já 

identificadas em Alcântara (2010). Em (49) e (50) abaixo temos as derivações propostas pela autora 

para neurose e para a forma truncada neura, respectivamente. 

 

(49) Derivação de neurose (SCHER, 2018, p. 107) 

a. Estrutura sintática 

        n 

    3 
             √NEUR    n 

 

b. Estrutura morfológica 

n 
    3 

              n  𝔍 
    3            -e- 

            √NEUR  n 

               neur-           -os- 

 

(50) Derivação de neura (SCHER, 2018, p. 107) 

a. Estrutura sintática 

n 
              3 

n  [Eval] 
   3          [Classe II]    

       √NEUR           n 
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b. Estrutura morfológica 

n 
    3 

              n  𝔍 
    3            -a- 

           n  [Eval] 
    3      Ø  

        √NEUR  n 

     neur-            Ø 

 

Em casos como feijuca e padoca, por exemplo, a autora defende que o morfema [Eval] 

recebe realização fonológica, respectivamente, -uc- e -oc-, formas existentes em outras palavras do 

PB (cf. 51). 

 

(51) Derivação de feijuca e padoca (SCHER, 2018, p. 110) 

a. Estrutura sintática 

n 
              3 

n  [Eval] 
   3          [Classe II]    

       √PAD           n 

             √FEIJ           n 

 

b. Estrutura morfológica 

n 
    3 

              n  𝔍 
    3            -a 

           n  [Eval] 

    3           -oc-/-uc-  

        √PAD/√FEIJ n 

     pad-/feij-        Ø 

 

Enquanto nas formas truncadas temos uma leitura apreciativa, no caso dos blends o que se 

tem é uma das possibilidades de leitura semântico-pragmática discutidas acima que caracteriza o 

processo como um todo; de todo modo, ambas as leituras são instâncias de uma avaliação por parte 

do falante, o que aproxima, de certa forma, os dois processos. Ao postularmos a existência desse 
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morfema avaliativo, estamos codificando na estrutura sintática a instrução para a interpretação 

semântica da estrutura derivada, sendo que tal interpretação é de modificação na medida em que 

traz a intenção avaliativa do falante acerca das raízes elencadas.  

 

3. 2. 5 Uma proposta: o blend como composto avaliativo 

 

Conforme a discussão apresentada neste capítulo, postulamos que o blending é um processo 

morfológico avaliativo, em que há a codificação da intenção avaliativa do falante na estrutura 

derivada pela sintaxe. Tal codificação do morfema avaliativo, [Eval], pode seguir dois caminhos 

possíveis: por um lado, podemos postular que se trata de um núcleo funcional (nos moldes de 

PRIETO, 2005) ou como uma estrutura de adjunção (nos moldes de VILLALVA, 2000, SCHER, 

2018 e SCHER; MARANGONI JUNIOR, 2020). 

Prieto (2005), no cerne da MD, defende que os diminutivos, os aumentativos e os 

superlativos funcionam como operadores que ocupam a posição de núcleo de uma frase funcional, 

tal como acontece com os casos do núcleo funcional de grau Deg55 que seleciona um AP e ele 

mesmo projeta um DegP. Assim, o autor propõe a estrutura sintática em (52), em que Eval unifica 

os diferentes valores que tal núcleo pode assumir – diminutivo, aumentativo ou superlativo, na 

análise do autor – e o núcleo de tal árvore é realizado por meio de um sufixo (DIM, AUG ou 

SUPERL)56 e o complemento deste núcleo pode ser NPs, APs, AdvPs ou VPs. 

 

(52) Estrutura sintática para os sufixos avaliativos (PRIETO, 2005, p. 38) 

 

        EvalP 
3 

         Spec      Eval’ 
3 

        Eval      X(P) 

 

Por outro lado, Villalva (2000), Scher (2018) e Scher e Marangoni Junior (2020) seguem 

um outro caminho com base nas evidências empíricas que analisaram no português. Villalva (2000) 

 
55 Deg = Degree, “grau” na nossa tradução. 
56 O termo “DIM” faz referência a “diminutivo”, o termo “AUG” faz referência a “aumentativo” e o termo “SUPERL” 

faz referência ao termo “superlativo”. 
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defende que os sufixos modificadores, da mesma maneira que os modificadores sintáticos 

(adjetivais, adverbiais ou preposicionais), geram estruturas que não alteram a categoria da base, o 

que é uma evidência em favor do seu caráter de adjunto. Dessa forma, os morfemas avaliativos não 

podem ocupar nem a posição de especificador de uma projeção nem de núcleo de uma estrutura, 

visto que não alteram a categoria da base e nem seus traços morfossintáticos e morfossemânticos; 

a função que desempenham é, essencialmente, a de modificar a leitura semântico-pragmática da 

base, codificando o julgamento do falante acerca de algum objeto, entidade ou evento. 

Baseando-nos na estrutura dos compostos de Nóbrega (2014) e Nóbrega e Panagiotidis 

(2020) e na estrutura das formas nominais truncadas de Scher (2018), propomos a árvore sintática 

em (53) para os blends, conforme defendida em Scher e Marangoni Junior (2020) e Marangoni 

Junior (2020), considerando-os como uma espécie de composto avaliativo. Observemos que [Eval] 

não projeta e não seleciona um complemento, ele apenas se adjunge à estrutura formada de modo 

a modificar a leitura semântico-pragmática do composto e de maneira a servir como contexto para 

a inserção de Vocabulário própria do blending. Em (54) trazemos duas estruturas para blends 

coordenados e duas estruturas para blends atributivos. 

 

(53) Árvore sintática para os blends: composição avaliativa 

a. Blends atributivos 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1         √R1     n2  √R2    
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b. Blends coordenados 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

    3 
&  n1P 

 

(54) Exemplificação da estrutura dos blends 

a. Blend atributivo: chafé (chá + café)  

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1      √CHÁ   n2  √CAFÉ    

 

b. Blend atributivo: gaymer (gay + gamer) 

n2P 
            3 

n2         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
a1      n1 

     3          3 
  a1      √GAY   n1  √GAMER 
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c. Blend coordenado: bótimo (bom + ótimo)  

n1P 
             3 

         n1  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
a2P  &’ 

     3     3 
a2 √OTIM   &  a1P 

      3     

  a1  √BOM 

 

d. Blend coordenado: gratiluz (gratidão + luz) 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

     3     3 
n2    √LUZ   &  n1P 

      3     

  n1  √GRAT 

 

3. 3 Considerações parciais 

 

Neste capítulo, destrinchamos os aspectos morfossintáticos e semântico-pragmáticos dos 

blends. A nossa hipótese é a de que os blends são um subtipo dos compostos que se caracterizam 

pela existência de uma leitura avaliativa, que dá conta da interface semântica-pragmática 

perceptível em tal processo, atestada, por exemplo, na criatividade e no caráter cômico das 

formações resultantes. Sendo compostos, seguimos Nóbrega (2014) e Nóbrega e Panagiotidis 

(2020) na assunção de que os compostos e, por extensão, os blends, são formados por duas raízes 

já categorizadas que estão concatenadas em uma determinada relação sintática entre si – 

subordinação, atribuição e coordenação – e que são recategorizadas por um terceiro núcleo 

categorizador, responsável por determinar o domínio da composição. Ao analisarmos os aspectos 

semântico-pragmáticos dos blends, pudemos perceber que eles fazem parte da chamada morfologia 
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avaliativa, assim como os diminutivos, os aumentativos, as formas nominais truncadas e os 

hipocorísticos, por exemplo; apesar de não apresentarem um morfema avaliativo plenamente 

realizado em termos fonológicos, o morfema está presente na estrutura sintática logo após a 

concatenação das raízes em uma determinada relação sintática. Este morfema carrega instruções 

para a leitura semântica de LF e tal leitura é relacionada a certos efeitos pragmáticos perceptíveis 

pela atuação da Enciclopédia, local da arquitetura da gramática em que estamos alocando a 

pragmática; o morfema também é crucial para a inserção de Vocabulário em PF, conforme veremos 

no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

A MORFOFONOLOGIA DOS BLENDS 

 

Este capítulo realiza a análise dos dados do nosso corpus de blends de acordo com critérios 

morfofonológicos, de maneira a explicitar a natureza fonológica do processo em questão. Para isso, 

revisitamos as propostas encontradas na literatura, tanto no cerne da TO quanto no cerne da MD, 

e, a partir da análise de nosso corpus, buscamos avaliar as vantagens e as desvantagens de cada 

proposta. A análise morfofonológica é feita com base em critérios tais como o número de sílabas, 

a pauta acentual do blend, a perda e/ou sobreposição fonológica observável em tais formações e a 

possibilidade de defendermos a existência de um molde específico para tal processo. A partir disso, 

apresentamos as restrições que parecem dar conta mais satisfatoriamente dos dados analisados. 

Assim, explicitamos como se dará a inserção de Vocabulário em nossa proposta: a competição 

entre formas de output para a realização da estrutura sintática derivada no capítulo anterior de 

acordo com restrições morfofonológicas de marcação, fidelidade e alinhamento. 

 

4. 1 A (não)concatenatividade morfológica 

 

 Conforme vimos anteriormente, o blending, juntamente com outros processos de formação 

de palavras como as formas truncadas e os hipocorísticos, são vistos como exemplos de morfologia 

“não concatenativa”, uma vez que há o rompimento da sucessão linear das bases, diferentemente 

do que acontece, por exemplo, nos casos de composição e de afixação. De maneira geral, conforme 

apontam Bye e Svenonius (2012), a não concatenatividade não diz respeito a uma classe natural de 

fenômenos; na verdade, estamos lidando com casos que não apresentam alguma ou algumas das 

características do chamado ‘ideal concatenativo’ (ver (55)), vistos unicamente como características 

e não como restrições. Violações de tal ideal podem ser vistas em casos de infixação e de ablaut, 

por exemplo. 
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(55) Ideal concatenativo (BYE; SVENONIUS, 2012, p. 429-430, tradução nossa)57 

a. Precedência própria: os morfemas são linearmente ordenados (não há 

sobreposição); 

b. Contiguidade: os morfemas são contíguos (não há descontinuidade); 

c. Aditividade: os morfemas são aditivos (não há subtração); 

d. Preservação dos morfemas: os morfemas são preservados, quando outros 

morfemas são adicionados a eles (sem reescrita); 

e. Autonomia segmental: o conteúdo segmental de um morfema é livre de contexto 

(os morfemas não devem ter seu conteúdo segmental determinado pela entrada 

lexical de outro morfema); 

f. Disjuntividade: os morfemas são disjuntos uns dos outros (não há haplologia). 

 

Segundo Nóbrega e Minussi (2015), os blends violam tal ideal concatenativo 

principalmente em termos de aditividade, uma vez que estamos lidando com a subtração de 

informações fonológicas. Uma observação mais atenta, todavia, mostra que os blends também 

violam outras características elencadas ao: i) apresentarem sobreposição, o que está diretamente 

relacionada à presença de haplologia – por exemplo, micheque (Michele + cheque), em que duas 

sílabas idênticas são realizadas como uma só, de forma que temos sobreposição das duas palavras-

fonte; ii) permitirem a existência de uma certa descontinuidade, como podemos ver nos raros casos 

em que há a incorporação de uma das palavras-fonte à estrutura formal da outra – por exemplo, 

blogayrinha (blogueirinha + gay); iii) permitirem subtração, caso prototípico do blending – por 

exemplo, funknejo (funk + sertanejo), em que os segmentos /s/, /e/, /r/, /t/ e /a/ não são realizados, 

apesar de estarem presentes na segunda palavra-fonte.  

A partir dessa observação de que o blending viola mais de uma característica do ideal 

concatenativo acima, podemos concluir que se trata de um caso claro de morfologia “não 

concatenativa” no sentido tradicional do termo: a subtração de segmentos fonológicos faz com que 

 
57 Trecho original (BYE; SVENONIUS, 2012, p. 429-430): “The concatenative ideal: a. Proper precedence: 

Morphemes are linearly ordered (i.e., no overlapping). b. Contiguity: Morphemes are contiguous (i.e., no 

discontinuity). c. Additivity: Morphemes are additive (i.e., no subtraction). d. Morpheme preservation: Morphemes are 

preserved when additional morphemes are added to them (i.e., no overwriting). e. Segmental autonomy: The segmental 

content of a morpheme is context-free (i.e., morphemes should not have segmental content determined by the lexical 

entry of another morpheme). f. Disjointness: Morphemes are disjoint from each other (i.e. no haplology).” 
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a recuperabilidade das informações morfológicas fique, num certo sentido, menos transparente que 

os casos de morfologia concatenativa. 

A questão que os casos de morfologia “não concatenativa” nos coloca é acerca da 

determinação exata do componente em que tais casos são alocados. Isso parte essencialmente da 

caracterização que fazemos da natureza da informação em jogo: trata-se de uma informação 

morfológica, fonológica ou morfofonológica? E, nesse sentido, que tipo de informação deve ser 

manipulada para que possamos dar conta dos processos em questão? Enquanto alguns autores como 

Gonçalves (2003, 2006) e Piñeros (2004) veem a não concatenatividade como um aspecto 

primordial do blending, nós nos valemos, aqui, da hipótese de Bye e Svenonius (2012), segundo a 

qual a não concatenatividade é vista como um epifenômeno, isto é, é vista em termos de efeitos da 

resposta que a fonologia dá à realização de entradas lexicais subespecificadas ou pré-especificadas 

de alguma maneira. Na próxima seção discutimos essa hipótese com mais detalhes. 

 

4. 1. 2 Não concatenatividade como epifenômeno 

 

Bye e Svenonius (2012) se valem de um modelo de arquitetura da gramática baseado no 

morfema, uma vez que se asseguram à assunção de que existem dois componentes 

independentemente motivados, a saber, a sintaxe e a fonologia, para dar conta do trabalho da 

morfologia. A morfologia, por sua vez, fica relegada unicamente à função de realizar o Spell-out 

da árvore sintática através da escolha e da inserção de itens lexicais com conteúdo fonológico. 

Nesse sentido, eles propõem que a não concatenatividade diz respeito essencialmente ao trabalho 

da fonologia. Segundo os autores,  

 

os efeitos não concatenativos surgem da (i) maneira pela qual a fonologia lida com 

raízes/radicais e afixos que são segmentalmente deficientes (eles consistem 

unicamente de informação prosódica) ou deficientes em termos de traço (eles são 

compostos unicamente de nós de raiz subespecificados) e (ii) maneira pela qual a 

fonologia lida com afixos cuja relação com unidades prosódicas de níveis mais 

altos na hierarquia, como a palavra e a sentença, se encontra pré-especificada (cf. 

BYE; SVENONIUS, 2012, p. 428, tradução nossa).58 

 
58 Trecho original (BYE e SVENONIUS, 2012, p. 428): “Non-concatenative effects arise from (i) the way the 

phonology deals with roots/stems and affixes that are deficient segmentally (they consist solely of prosodic 
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O modelo em questão se vale de uma configuração nos moldes da TO para a inserção de 

Vocabulário um pouco conservadora em que há apenas uma gramática fonológica na língua e essa 

gramática deve lidar com informações estritamente fonológicas; dessa forma, o componente 

fonológico não tem acesso a informações sintáticas, morfológicas e lexicais. Os efeitos fonológicos 

não concatenativos são derivados, assim, da violação de restrições de fidelidade primitivas como 

LINEARIDADE, UNIFORMIDADE, INTEGRIDADE e CONTIGUIDADE. Nesse cenário, busca-se tirar o 

máximo possível da computação sintática, uma vez que ela é a responsável por fornecer a estrutura 

que pode ser então linearizada e traduzida em diferentes tipos de constituintes; isso é feito de modo 

a eliminar a necessidade de postularmos subcategorizações morfológicas e restrições de 

alinhamento específicas de um dado morfema, por exemplo, de modo que as questões de 

constituição e linearização de estruturas morfológicas sejam dadas pela própria sintaxe. 

Os casos em que há algum desvio em relação ao ideal concatenativo já visto são o resultado 

de processos puramente fonológicos, como reparos fonológicos dados em relação aos efeitos 

estruturais do requerimento da exponência. A morfologia subtrativa é vista como “um caso especial 

de afixação, que envolve a inserção de um nó subespecificado de raiz com um traço [F] que é 

contextualmente ou absolutamente censurável, de maneira que a fonologia deleta o segmento 

inteiro” (cf. BYE; SVENONIUS, 2012, p. 490, tradução nossa).59 

 A argumentação dos autores é feita com base em fenômenos subtrativos ‘bem 

comportados’, de maneira que fenômenos derivacionais como o blending e as formas truncadas 

não são discutidos diretamente. A conclusão a que os autores chegam é a de que: 

 

Nós não encontramos nenhum caso em que a morfologia de processo é necessária, 

o que sugere que, de fato, não existe uma morfologia “não concatenativa”: toda 

morfologia é concatenativa, de maneira bem direta. Há efeitos não concatenativos, 

mas eles surgem como respostas puramente fonológicas para entradas lexicais 

subespecificadas ou pré-especificadas no input. Nossa visão de morfologia, 

portanto, decorre da nossa noção de que a morfologia é simplesmente o Spell-out 

da árvore sintática: a combinação da estrutura sintática com entradas lexicais, as 

 
information) or featurally (they are composed of underspecified root nodes), and (ii) the way the phonology handles 

affixes whose relation to higher-level prosodic units such as the word and phrase is prespecified.” 
59 Trecho original (BYE; SVENONIUS, 2012, p. 490): “[...] a special case of affixation, involving the insertion of an 

underspecified root node with a feature [F] that is contextually or absolutely objectionable such that the phonology 

deletes the entire segment.” 
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quais são signos saussurianos ou morfemas (cf. BYE; SVENONIUS, 2012, p. 495, 

tradução nossa).60 

 

Apesar de não assumirmos a abordagem conservadora dos autores para a interface sintaxe-

fonologia, assumimos o raciocínio presente na hipótese deles, isto é, consideramos que a não 

concatenatividade não tem um espaço definido na gramática: ela é simplesmente uma consequência 

natural da interação entre restrições de boa formação, de identidade e de restrições prosódicas 

independentemente motivadas. Dessa forma, os efeitos não concatenativos são vistos quando o 

componente fonológico, que possui à sua disposição informações morfológicas e fonológicas, 

estabelece a exponência em output para a árvore sintática derivada pelo sistema computacional; a 

subtração e a sobreposição características de grande parte dos blends, portanto, são efeitos 

fonológicos observáveis apenas no resultado da inserção de Vocabulário. Quando analisarmos os 

dados do nosso corpus, discutiremos a questão central proposta pelos autores, segundo a qual os 

casos de morfologia subtrativa estão diretamente relacionados à afixação de constituintes 

prosódicos independentemente motivados, como as moras e as sílabas, por exemplo, de maneira 

que tais constituintes possam alterar a configuração fonológica esperada. 

Antes de analisarmos os dados com mais vagar, trazemos uma revisão da maneira pela qual 

o blending é explicado em termos arquitetônicos, valendo-nos de dois modelos principais, a TO e 

a MD; tais estudos nos ajudarão a pensar nas restrições para a boa formação de um blend. 

 

4. 2 Análises dos blends no cerne da TO e da MD 

 

 Antes de entrarmos na observação dos dados do nosso corpus em termos morfofonológicos, 

convém fazer um levantamento das hipóteses existentes na literatura para a formação dos blends, 

principalmente em termos das restrições propostas para a avaliação das formas candidatas a output. 

Nesse cenário, analisamos sete hipóteses que se valem do modelo da TO e duas que se valem do 

modelo da MD. A disparidade entre o número de hipóteses em relação aos dois modelos se dá pelo 

 
60 Trecho original (BYE e SVENONIUS, 2012, p. 495): “[...] we have found no cases in which process morphology is 

needed, suggesting that in fact there is no non-concatenative morphology: all morphology is concatenative, in a very 

straightforward sense. There are non-concatenative effects, but these arise as purely phonological responses to 

underspecified and prespecified lexical entries in the input. Our view of morphology thus falls out from our notion that 

morphology is simply the spell-out of the syntactic tree: matching of syntactic structure with lexical entries, which are 

Saussurean signs, or morphemes.” 
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fato de que há uma proliferação maior de trabalhos sobre o tema dentro da TO, enquanto na MD 

há uma literatura reduzida acerca do tema – só temos conhecimento dos dois textos abordados aqui. 

 

4. 2. 2 Os blends e a TO 

 

Nesta seção, revisitamos algumas das propostas existentes para o blending dentro da TO, 

enfocando principalmente o tratamento que os autores dão aos aspectos morfofonológicos do 

processo e as restrições propostas para a determinação das formas ótimas de output. As análises 

aqui citadas nortearão a análise dos dados do nosso corpus que faremos a seguir. 

 

4. 2. 2. 1 Piñeros (2000) e Gonçalves (2003) 

 

 Piñeros (2000), analisando dados do espanhol, aborda o blend como um subtipo dos 

compostos na medida em que ambos os processos se valem de morfemas livres ou potencialmente 

livres; dessa maneira, estamos lidando com palavras morfológicas complexas que são unidas de 

maneira a se formar uma nova palavra morfológica complexa, com base na estrutura: 

 

MWd* → MWd MWd  (ver (56)).  

 

O autor desenvolve a hipótese de que os blends possuem uma estrutura morfológica 

composicional, apesar de a sobreposição obscurecer a fronteira exata entre os morfemas 

envolvidos. Em termos de significado, o autor defende que o significado de um blend é 

composicional, uma vez que ele se volta para exemplos em que a estrutura morfológica interna do 

blend é capaz de predizer seu significado.  

 

(56) Estrutura morfológica dos compostos e dos blends (cf. PIÑEROS, 2000, p. 3) 

          MWd*61 

3 

          MWd     MWd 

 
61 Com base em McCarthy e Prince (1993), Piñeros (2000, 2004) utiliza * após o rótulo de um constituinte prosódico 

ou morfológico para representar que se trata de uma categoria recursiva. 
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 Apesar das similaridades em termos semânticos e morfológicos, os blends e os compostos 

se distinguem com base na estrutura prosódica que apresentam. A diferença está no fato de que, 

enquanto nos compostos cada palavra-fonte projeta sua própria palavra prosódica, construindo-se, 

assim, um nó complexo de palavra prosódica (ver (57)), nos blends as palavras-fonte não projetam 

cada uma por si uma palavra prosódica diferente, de modo que ambas se adequem à projeção de 

apenas uma palavra prosódica (ver (58)).  

 

(57) A estrutura prosódica dos compostos (adaptado de (PIÑEROS, 2000, p. 4) 

PWd* 
       3 
PWd  PWd 

   |     | 

  F               F 
         2          2 
      σ            σ       σ  σ 

    1         1      |        8 
   a     r       c     o     i         r     i      s 

 

Em outras palavras, os compostos permitem a recursividade do constituinte de palavra prosódica, 

enquanto nos blends isso não é possível, o que nos leva à primeira restrição proposta pelo autor: 

NO-PWd*. Trata-se de uma restrição que advoga contra a recursividade no nível de PWd, isto é, as 

formas de output dos blends devem constituir apenas uma palavra prosódica e, portanto, ter apenas 

um acento principal. 

 

(58) A estrutura prosódica dos blends (adaptado de PIÑEROS, 2000, p. 4) 

PWd 
        
                     F 

                      2 
            σ     σ       σ          σ 
          1  1   1       1 
         n    a       m   o  r    i     d     o  

 

 A segunda restrição proposta está diretamente relacionada ao fato de que toda palavra 

morfológica deve ser licenciada por uma palavra prosódica, o que é defendido pela restrição 
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LX≈PR62 de Prince e Smolensky (1993). Todavia, como tal restrição é dominada pela restrição que 

proíbe a recursividade no nível da palavra prosódica e como a menor palavra-fonte pode começar 

no mesmo ponto que a palavra-fonte maior (alinhamento à esquerda) ou pode terminar no mesmo 

ponto que a palavra-fonte maior (alinhamento à direita), o autor reinterpreta a restrição de equidade 

entre palavra lexical e palavra prosódica como a restrição de alinhamento ALIGN(M ↔ P), que diz 

respeito ao alinhamento entre fronteiras morfológicas e fronteiras prosódicas, de maneira que uma 

margem de uma categoria morfológica esteja devidamente alinhada com a margem correspondente 

de uma categoria prosódica. A vantagem desta reinterpretação está no fato de que a restrição de 

alinhamento realiza os mesmos efeitos da restrição LX≈PR, com a vantagem de permitir distinções 

mais detalhadas entre os candidatos, uma vez que o licenciamento prosódico é avaliado margem 

por margem e não categoria por categoria. Em conclusão, a restrição de alinhamento é a força que 

engatilha o blending na visão do autor, uma vez que otimiza a utilização de margens de palavras 

prosódicas disponíveis para alinhamento, de modo que três palavras morfológicas sejam 

manipuladas de maneira a se adequarem à única palavra prosódica disponível. Isso faz com que a 

consequência natural desta configuração de alinhamento seja a existência de sobreposição das 

palavras-fonte em alguma de suas margens. 

 A terceira restrição que o autor propõe é a restrição de correspondência MAX(SF-BW), que 

advoga em favor de que todo elemento presente nas palavras-fonte tenha um correspondente no 

blend. Dessa forma, prega-se uma fidelidade do blend em output com relação a ambas as palavras-

fonte. Esta restrição está em conflito com a restrição de alinhamento, uma vez que o alinhamento 

morfologia-prosódia requer que pelo menos alguns dos segmentos das palavras-fonte sejam 

eliminados no resultado final, enquanto a restrição de maximização estrutural requer que os 

elementos não sejam perdidos; dessa forma, a sobreposição aparece como uma forma de minimizar 

a quantidade de violações à restrição de maximização estrutural (cf. (59), em que as linhas 

pontilhadas indicam segmentos ambimorfêmicos, isto é, segmentos em output que correspondem 

a mais de um segmento em input). 

 

 

 

 
62 Grosso modo, essa restrição diz que um membro de uma categoria morfológica – e, portanto, lexical (LEX) – 

corresponde a uma palavra prosódica – PR.  
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(59) Correspondência input-output nos blends (adaptado de PIÑEROS, 2000, p. 11) 

 Palavras-fonte   s      a     c     o    p    i     c     o     l     é 

 

 

 Blend formado      s     a      c     o      l      é 

 

Todavia, olhando para a representação acima, ainda podemos ver que alguns segmentos – 

/p/ e /i/ - ficaram sem um representante na forma de output escolhida. Piñeros (2000) minimiza 

essa situação ao propor a restrição IDENT(SF-BW), que advoga em favor da identidade de traços 

entre as palavras-fonte e o blend formado. No caso de (59), força-se uma relação entre /p/ e /s/ e 

entre /i/ e /a/, de modo que se garante uma boa performance na restrição de maximização estrutural, 

uma vez que todos os segmentos têm um correspondente no blend. No entanto, o resultado é uma 

má performance em termos de identidade de traços, uma vez que a relação entre tais segmentos 

não é totalmente direta – teríamos que postular que haveria uma infidelidade em termos de traços: 

por exemplo, o traço de ponto de articulação distinguiria /p/ e /s/. 

A próxima restrição diz respeito à morfologia propriamente dita. Trata-se da restrição 

MORPHDIS (baseada em McCarthy e Prince (1995)), que diz que os morfemas diferentes devem 

ter conteúdos distintos – nesse caso, conteúdo fonológico. Essa restrição acaba sendo violada 

quando encontramos segmentos ambimorfêmicos, uma vez que, um mesmo segmento em input 

corresponde a dois morfemas diferentes em output, obscurecendo a transparência das palavras-

fonte em termos de uma morfologia aditiva. Dessa forma, chegamos ao ranking em (60) para os 

portmanteaux do espanhol; em (61) trazemos um exemplo de tableau para o portmanteau 

piedragóxika (piedra + pedagóxika).  

 

(60) Ranking de restrições para os portmanteaux (PIÑEROS, 2000, p. 16) 

ALIGN (M ↔ P) >> MAX(SF-BW) >> MORPHDIS, IDENT(SF-BW)63 

 

 

 
63 No ranking de restrições, “X >> Y” indica que a restrição X domina a restrição Y, isto é, encontra-se em uma posição 

mais alta na hierarquia e é, portanto, mais decisiva na hora de escolher o candidato a output vencedor; a vírgula entre 

duas restrições indica que não há indícios suficientes para se determinar uma relação de dominância entre as duas. 
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(61) Tableau para o portmanteau piedragóxika (PIÑEROS, 2000, p. 16) 

Input: [{piédra}] 

[{pedagóxika}]64 
ALIGN MAX MORPHDIS IDENT 

a. [{{piedra}{góxika}}] * * ! p e d a   

b. ☞[{{{piedra}góxika}}] 
*  p e d a   

c. [{{pedago{piédra}}}] *   p i d a [p/x] ! [d/k]  

d. [{{pedago{piédra}}}] * x ! k i a  

e. [{{pedago}{piédra}}] * * ! x i k a    

 

O que o tableau acima nos mostra é que o candidato (61b) é aquele que apresenta a melhor 

performance em termos do ranking de restrições em (60). A primeira restrição elimina os 

candidatos (61a) e (61e), visto que eles possuem duas margens de palavras morfológicas 

desalinhadas – como mostram as duas chaves existentes no ponto de junção entre as duas palavras-

fonte –, o que faz com que haja margens de palavras morfológicas sem correspondente em termos 

de palavras prosódicas, sendo que estas são representadas pelos colchetes. O candidato (61d) perde 

a competição pois não fornece um correspondente em output para todos os elementos em input – 

isso fica perceptível acima quando comparamos os três candidatos restantes e percebemos que os 

outros dois ((61b) e (61c)) apresentam segmentos ambimorfêmicos suficientes para a manutenção 

de todos os elementos das palavras-fonte no blend formado; a ambimorfemia está representada 

pelos segmentos sublinhados. A decisão é feita com base na restrição de identidade de traços, visto 

que no candidato (61c) a ambimorfemia é feita através de segmentos não idênticos, isto é, enquanto 

em (61b) os segmentos ambimorfêmicos são idênticos em ambas as palavras-fonte, em (61c) os 

segmentos [x] e [g] são realizados como [p] e [d], respectivamente, o que faz com que se tenha 

uma aproximação menos direta, uma vez que depende do compartilhamento de traços e a inevitável 

existência de traços que os diferenciem. Além disso, é esta restrição que mostra que a junção deve 

ser feita na fronteira esquerda das palavras-fonte, visto que ali há maior similaridade em termos 

fonológicos. 

 
64 Para o tableau: [ ] indicam margens de palavras prosódicas e { } indicam margem de palavras morfológicas. 
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O que essa discussão nos mostra é que, para Piñeros (2000), a força motriz do blending é o 

alinhamento entre uma categoria de palavra prosódica e uma categoria de palavra morfológica, 

visto que este é deturpado em prol da necessidade de se projetar uma única palavra prosódica. É 

crucial para o fenômeno também a existência de sobreposição de segmentos das palavras-fonte, 

um epifenômeno da restrição de alinhamento. Cabe ressaltar que, para o autor, a ambimorfemia vai 

além da observação de segmentos idênticos e pode abarcar também segmentos fonologicamente 

relacionados, mas que se diferenciam entre si em termos de algum traço. Para finalizar,  

 

Uma predição importante da análise desenvolvida acima é que o lugar em que o 

blending acontece será sempre no ponto em que as palavras-fonte possuem maior 

similaridade entre si, de maneira que o blend atinja uma satisfação ótima das 

restrições de fidelidade MAX(SF-BW) e IDENT(SF-BW). De acordo com isso, as 

palavras-fonte de um blend podem ser dadas como input para GEN em qualquer 

ordem porque é a interação entre as restrições que vai determinar o local em que 

as palavras-fonte devem se sobrepor (PIÑEROS, 2000, p. 15, tradução nossa).65 

 

Gonçalves (2003) se vale do raciocínio de Piñeros (2000) para a determinação do inventário 

de restrições no caso dos blends do PB. Entretanto, há alguns pontos de divergência entre os 

autores. Enquanto ambos evidenciam que o blending é um caso de morfologia “não concatenativa”, 

Gonçalves (2003) refuta a hipótese de Sandmann (1990), para o PB, e de Piñeros (2000), para o 

espanhol, de que o blend seria um subtipo de composto. A razão principal para a defesa do autor é 

de caráter fonológico: a existência de sobreposição nos blends os diferencia dos compostos, nos 

quais a sucessão linear das bases é mantida sem perda ou sobreposição fonológica. Dessa forma, 

enquanto temos uma correspondência de um para um entre input e output nos compostos, nos 

blends podemos ter uma correspondência de muitos para um entre input e output. Segundo o autor, 

a fusão entre as bases do blend faz com que ocorra uma perda de material fônico que não pode ser 

explicada por processos fonológicos segmentais. 

 
65 Trecho original (PIÑEROS, 2000, p. 15): “One important prediction of the analysis developed above is that the locus 

of blending will always be at the point where the SF’s bear the greatest resemblance to one another because only so 

may BW achieve optimal satisfaction of the faithfulness constraints MAX(SF-BW) and IDENT(SF-BW). According 

to this, the SF’s of a blend can be fed into GEN in any order because it is the push-and-pull of the active constraints 

that determines where the SF’s should overlap.” 
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O autor evidencia que a formação de blends no PB é dada por meio de dois padrões 

principais: (i) quando há semelhança fônica entre as palavras-fonte; (ii) quando as palavras-fonte 

são totalmente diferentes em termos segmentais. Na hipótese do autor, é a observação das 

características fônicas das palavras-fonte que determina qual será o ponto de junção entre elas. Nos 

casos em que não há semelhança fônica entre as palavras-fonte, a junção é feita com base no ponto 

de maior grau de identidade entre elas, como, por exemplo, a quebra feita nas sílabas tônicas – é o 

caso de portunhol (português + espanhol).  

Deixando de lado as questões semânticas do processo, o autor defende que o blending “é 

um processo de formação de palavras que acessa informações fonológicas, como (a) a posição do 

acento de P1 e P2
66, (b) o grau de semelhança fônica das bases e (c) a natureza estrutural da 

sequência compartilhada pelas formas que se combinam” (GONÇALVES, 2003, p. 154). O ponto 

crucial para o autor é a oposição entre interseção não linear das bases, que ocorre nos blends, e 

encadeamento linear das bases, que ocorre na composição.  

De maneira geral, as restrições que o autor propõe são idênticas às restrições que já vimos 

na hipótese de Piñeros (2000). Em (62), trazemos uma sistematização das restrições propostas por 

Gonçalves (2003), com destaque especial para a restrição em (62f), que é o ponto em que a análise 

do autor se diferencia da análise vista para os casos do espanhol. A motivação principal para a 

postulação desta restrição é a necessidade de que a palavra-fonte menor contribua com mais 

conteúdo segmental em comparação à palavra-fonte maior, visto que a falta de conteúdo segmental 

da palavra-fonte menor pode levar à impossibilidade de recuperá-la – o autor cita a competição 

entre fopagode e pagoderró para realização da junção entre pagode e forró, formas estas que teriam 

uma performance em termos de violações das restrições do ranking proposto comparável à da 

forma de output realmente realizada, forrogode, mas aquelas apresentam o inconveniente de 

tornarem opaca a recuperabilidade semântica da palavra-fonte menor.  

 

(62) Restrições atuantes no blending no PB (adaptado de GONÇALVES, 2003) 

a. NO-PWd*: advoga contra a recursividade no domínio da palavra prosódica, de 

maneira que o output projete apenas uma palavra prosódica; 

 
66 P1 = palavra-fonte 1, posição à esquerda, e P2 = palavra-fonte 2, posição à direita. 
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b. ALIGN(M ↔ P): advoga em favor do alinhamento entre margens de palavras 

morfológicas e margens de palavras prosódicas; 

c. MAX (FB-BL): advoga em favor da maximização das formas de base, de modo que 

cada elemento da forma de base tenha um correspondente no blend formado; 

d. MORFDIS: advoga em favor da existência de conteúdos distintos para morfemas 

distintos, proibindo que haja sobreposição de morfemas; 

e. IDENT (FB-BL): advoga em favor da identidade de traços entre um segmento da 

forma de base e seu correspondente no blend formado; 

f. MAX (FBmin-BL): advoga em favor da manutenção dos segmentos da forma de base 

mais curta no blend formado, proibindo que estes sejam eliminados durante o 

processo. 

 

Gonçalves (2003) chega à conclusão de que “princípios linguísticos consistentes interagem 

na emergência de cruzamentos vocabulares67 ótimos, selecionados a partir de um ranking único de 

restrições morfológicas, prosódicas e de correspondência” (GONÇALVES, 2003, p. 165). A partir 

dessa observação e das restrições em (62), o autor evidencia que “ao analisar a estruturação interna 

de cruzamentos, mostrei que há inúmeras diferenças entre composição e blend lexical, fazendo do 

primeiro um processo morfológico aglutinativo e do segundo uma operação não-concatenativa” 

(GONÇALVES, 2003, p. 165). Queremos destacar, nessas conclusões, a oposição entre processo 

morfológico e operação “não concatenativa”: a hipótese do autor nos parece dizer que a diferença 

crucial entre os dois tipos de formação de palavras é de natureza morfofonológica, principalmente 

em termos de mapeamento prosódico de informações morfológicas e de realização de segmentos 

fônicos das palavras-fonte. Dessa forma, a estruturação morfológica interna de ambos é a mesma: 

duas palavras morfológicas complexas que formam uma nova palavra morfológica complexa; a 

diferença jaz na maneira em que as palavras-fonte são juntadas em termos prosódicos. Não se 

sustenta, portanto, a ideia de uma morfologia “não concatenativa”: a não concatenatividade está na 

interpretação fonológica do processo e não propriamente na estrutura morfológica. 

 

 

 
67 O autor utiliza o termo ‘cruzamento vocabular’ para se referir ao blend. 
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4. 2. 2. 2 Araújo (2000) 

 

Araújo (2000) vê o processo de formação dos portmanteaux68 como um processo regular e 

que obedece a uma certa gramática. Segundo o autor, estamos diante de um caso de composição 

em que há uma perda eventual de material segmental; nas construções, todavia, são mantidas 

características prosódicas de uma das palavras-fonte, como o acento do portmanteau, que, para o 

autor, respeita a posição do acento da palavra-fonte mais à direita. Olhando para várias línguas do 

mundo, o autor defende que o fato do processo apresentar características comuns no português, no 

inglês, no espanhol e no hebraico não permite que postulemos que este subtipo dos compostos são 

formados em lugares especiais da morfologia: “se os portmanteaux são produtivos, regulares e 

regidos pelas mesmas restrições em várias línguas do mundo, logo eles possuem ou uma gramática 

própria ou, pelo menos, a mesma gramática que restringe os processos de composição, 

reivindicando, assim, um lugar na teoria morfológica” (ARAÚJO, 2000, p. 6-7). 

Ao observar outros casos de morfologia “não concatenativa”, como os truncamentos e os 

casos de acrônimos, o autor observa que tais processos envolvem uma interseção entre aspectos de 

cunho fonológico e de cunho morfológico, o que evidencia a necessidade de se postular uma 

interface morfologia-fonologia para conseguirmos explicar os casos de morfologia “não 

concatenativa”. Nesse sentido, as análises com base em regras não são capazes de explicar 

processos que envolvam sobreposição e encurtamento, por exemplo, sendo necessário recorrer a 

uma análise no cerne da TO. Mais especificamente, os casos de interface entre morfologia e 

fonologia podem ser mais bem explicados caso levemos em conta a Teoria da Correspondência, 

originalmente desenvolvida para os casos de reduplicação. Nesse cenário, as formas de output 

podem ser relacionadas entre si por meio de restrições de correspondência, de maneira que os 

portmanteaux possuam acesso direto a elas – isso é necessário, por exemplo, se assumimos que o 

acento da forma resultante é o mesmo da palavra-fonte mais à direita, uma vez que esse acento 

precisa estar definido na segunda palavra-fonte antes de ser mantido no portmanteau. 

Na análise do autor, a gramática dos portmanteaux leva em conta três fatores que devem 

ser observados: i) a manutenção do acento primário da palavra-fonte mais à direita; ii) a tendência 

em se ter o mesmo número de sílabas de uma das palavras-fonte; e iii) a existência de uma 

 
68 Optamos por utilizar a nomenclatura que o autor utiliza para o processo; nesse caso, portmanteau. Estamos nos 

referindo ao blends, apenas usamos uma nomenclatura diferente da que usamos durante a dissertação como um todo. 
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localização em direção às margens direita ou esquerda. A restrição mais alta na hierarquia do 

blending que o autor propõe é a restrição DIS, elaborada com base em Bat-El (1993), a qual advoga 

em favor da ambimorfemia, isto é, algum elemento do portmanteau – seja uma vogal, uma 

consoante ou um traço fonológico – deve ocorrer em ambas as palavras-fonte, garantindo a 

composicionalidade da formação.  

O conflito principal na gramática dos portmanteaux é aquele entre as restrições DIS e as de 

correspondência, MAX e DEP, que, no caso do PB, aplicam-se no nível silábico e no nível 

fonológico. As restrições da família MAX e as restrições da família DEP militam contra a deleção 

e a epêntese de segmentos, respectivamente. Em (63) trazemos as quatro restrições destas famílias 

que o autor propõe. 

 

(63) Restrições MAX e DEP nos portmanteaux (adaptado de ARAÚJO, 2000, p. 15) 

a. MAX σ: todas as sílabas das palavras-fonte devem apresentar uma sílaba 

correspondente no portmanteau; 

b. MAX SEG: todos os segmentos das palavras-fonte devem apresentar um segmento 

correspondente no portmanteau; 

c. DEP σ: todas as sílabas no portmanteau devem apresentar uma sílaba 

correspondente nas palavras-fonte; 

d. DEP SEG: todos os segmentos no portmanteau devem apresentar um segmento 

correspondente nas palavras-fonte. 

 

Dessa forma, o tableau para namorido (namorado + marido), segundo proposto pelo autor, 

está representado em (64).  
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(64) Tableau para namorido (adaptado de ARAÚJO, 2000, p. 16) 

Input: namorado, marido69 DIS MAX SEG DEP SEG σ MAX σ DEP 

a. ☞ namo<rado•ma>rido  * * * * * * * 

b. na<morado•>marido              * * ! * * * * * * 

c. namorado<•marido>             * ! * *  * * * *   

d. <namorado•>marido             * ! * * * * * * * * * *  

 

Como podemos ver acima, os candidatos (64c) e (64d) perdem a competição por violarem 

uma vez a restrição mais alta na hierarquia, já que não apresentam elementos sobrepostos. A 

escolha do candidato ótimo se dá pela performance que os candidatos restantes apresentam em 

relação à restrição MAX SEG: o candidato (64b) perde a competição porque viola esta restrição 

mais vezes – perde os segmentos [o] e [a]; o candidato (64a) vence a competição porque viola 

menos vezes a restrição em questão: apenas o segmento [a] é apagado. A representação escolhida, 

todavia, ainda nos parece muito rudimentar: os elementos sobrepostos parecem estar representados 

como apagados e mantidos ao mesmo tempo, o que não é o que observamos empiricamente. De 

forma geral, o que podemos perceber é que a compatibilidade fonêmica entre as palavras-fonte é 

crucial para a formação, uma vez que determina a existência de disjuntividade morfológica dada 

pela sobreposição de segmentos idênticos entre as palavras-fonte; todavia, fica um questionamento: 

essa restrição é algo presente na gramática como um todo ou seria uma restrição proposta 

especificamente para o processo em questão? 

A ambimorfemia, como pudemos ver, permite tanto o alinhamento das palavras-fonte 

quanto a preservação prosódica silábica e segmental, sendo crucial para o processo. Segundo o 

autor, “a premissa básica na formação do portmanteau, isto é, manter elementos comuns, é 

categórica, embora a perda dos elementos constituintes será dependente do ponto de interseção 

desses elementos comuns” (ARAÚJO, 2000, p. 19). Dessa forma, a conclusão a que se chega é a 

de que “a análise da morfologia não-concatenativa dos portmanteaux demonstra que esse processo 

 
69 Mantivemos, aqui, a nomenclatura que o autor utiliza para fazer referência aos candidatos à forma de output com 

base em Bat-El (1993): abc<de•fg>hij, em que o material entre colchetes angulados foi subtraído, • representa a 

fronteira entre as palavras-fonte. 
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de formação de palavras não obedece a uma gramática ‘específica’, posto que a formação 

portmanteau consiste em restrições ordenadas hierarquicamente, fato comum a qualquer gramática 

de uma língua natural” (ARAÚJO, 2000, p. 19). O autor vê no fato de que podemos esquematizar 

e generalizar as tendências de formação dos portmanteaux por meio de restrições hierárquicas em 

conflito entre si o argumento necessário para defender o caráter gramatical do processo. 

 

4. 2. 2. 3 Piñeros (2004) 

 

Piñeros (2004) vê os portmanteaux70 como resultados de um processo extragramatical de 

formação de palavras, não gerados de acordo com os mesmos princípios da morfologia gramatical 

e estando, portanto, sujeito a restrições que são versões distorcidas daquelas encontradas na língua 

natural e algumas exclusivas do jogo de linguagem. Neste texto, ao contrário do texto anterior, ele 

descreve com mais detalhes o que ele entende por portmanteaux: seguindo Algeo (1977), propõe 

a existência de dois tipos de blends: os telescopes e os portmanteaux. Os telescopes são blends 

sintagmáticos, sendo a contração de palavras-fonte que ocorrem sequencialmente no discurso, 

combinando-se a parte inicial da primeira palavra-fonte com a parte final da segunda palavra-fonte; 

nesse tipo de blend, o truncamento está limitado às periferias das palavras que estão em contato e 

a extensão do telescope é sempre menor que a soma das sílabas de ambas as palavras-fonte, mas é 

maior que cada uma isoladamente (cf. (65a) para exemplos). Os portmanteaux, por sua vez, são a 

combinação de duas palavras que o falante associou semanticamente em sua mente, sendo que não 

aparecem sequencialmente no discurso, mas apresentam alguma propriedade em comum. Em 

termos prosódicos, este tipo de blend é marcado pela tendência à identidade entre, por um alado, a 

estrutura silábica e a pauta acentual de uma das palavras-fonte e, por outro, a estrutura silábica e a 

pauta acentual da palavra resultante. A sobreposição de uma palavra-fonte na estrutura prosódica 

da outra tem como consequência natural a sobreposição de segmentos (cf. (65b) para exemplos). 

 

(65) Exemplos de telescopes e portmanteaux (adaptado de PIÑEROS, 2004) 

a. Telescopes:  

cuernos ‘horns’ + nacionales ‘national’ → cuernacionales ‘national horns’ 

  almoço + janta → almojanta

 
70 Mais uma vez, optamos por manter a nomenclatura utilizada pelo autor. 
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b. Portmanteaux:  

loka ‘louca’ + Colómbia ‘Colômbia’ → lokómbia ‘Colômbia louca’ 

 meter + Netflix → metflix 

 

 Analisando os portmanteaux colombianos, o autor elabora uma generalização, segundo a 

qual sua estrutura prosódica tende a replicar a estrutura prosódica da palavra-fonte que funciona 

como núcleo sintático/semântico (cf. (66)). 

 

(66) Estrutura prosódica dos portmanteaux (cf. PIÑEROS, 2004, p. 212) 

 

PWd    

    | 

  F 
      3 
σ      σ 

       8    1 
          í      b        a    

 

 

         PWd    
       qo 

         F        F 
           2                        2 
        σ               σ          σ               σ 
      1        8         8     1 
     k      o    l     o      m   b     j     á   n    o 

  

 

            PWd    
          qo 

                         F              F 
                                            2 
                  σ         σ     σ            σ 
                                      8              1 
                            í   b         m    b     j     á            n    o  
 

 

 Seguindo McCarthy e Prince (1995), o autor se vale da noção de exponência segundo a qual 

todo morfema se encontra em uma relação primitiva de exponência com uma estrutura de 

segmentos ou de autossegmentos, sendo que essa estrutura segmental já está especificada na 

entrada lexical de cada morfema. Dessa forma, os diferentes morfemas envolvidos no processo 

devem ser distintos em relação à estrutura que forma sua exponência, o que é exigido pela restrição 

MORPHDIS: os diferentes morfemas devem possuir conteúdos diferentes, excluindo-se o 

compartilhamento de conteúdo fonológico, por exemplo; essa restrição é violada nos 

portmanteaux, uma vez que podemos perceber que uma das forças atuantes no processo é 

justamente a sobreposição de segmentos fonológicos idênticos das palavras-fonte.  
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 A restrição de alinhamento, ALIGN-MWd, surge para dar conta da intenção do falante de 

juntar mais de uma palavra na estrutura de um único item lexical; partindo da hipótese de que se 

trata da intenção do falante, o autor defende que se trata, portanto, de uma restrição que pertence 

exclusivamente à morfologia extragramatical. Grosso modo, tal restrição advoga em favor do 

alinhamento entre palavras morfológicas, diferenciando-se da restrição de alinhamento proposta 

em Piñeros (2000), a qual fazia referência à relação entre palavra morfológica e palavra prosódica. 

Assim, o que temos é a exigência de que as palavras-fonte comecem ou terminem no mesmo ponto, 

exigência esta que tem como consequência principal a existência de sobreposição entre as palavras 

morfológicas em uma das margens possíveis; os casos em que há a superimposição de uma das 

palavras-fonte no interior de outra, isto é, quando a sobreposição é realizada no interior de uma 

palavra-fonte e não propriamente em uma de suas margens – por exemplo, blogayrinha 

(blogueirinha + gay) – são vistos como raros, pois violam a restrição de alinhamento, visto que ela 

está ligada às margens direita ou esquerda das palavras e não ao interior das palavras. Trata-se da 

simultaneidade de realização de morfemas, em oposição à sequencialidade de realização dos 

morfemas. 

 O protagonismo da restrição de alinhamento é visto pelo autor na medida em que “porque 

a única maneira pela qual as palavras-fonte podem ser alinhadas a uma de suas margens é se uma 

delas é sobreposta à outra, alguns dos segmentos no portmanteau são forçados a atuar como 

associados morfêmicos de mais de um morfema” (PIÑEROS, 2004, p. 217, tradução nossa).71 Essa 

restrição de alinhamento, todavia, não é igual às restrições de alinhamento encontradas na 

morfologia gramatical; nesse cenário, as restrições de alinhamento relacionam uma margem de 

uma categoria prosódica/gramatical com uma margem de outra categoria prosódica/gramatical. A 

diferença entre as duas está no fato de que, na restrição gramatical, há especificação da categoria 

envolvida e da margem em questão, enquanto na restrição extragramatical, só há especificação da 

categoria, sem referência ao fato de o alinhamento ser à direita ou à esquerda.  

 O autor chega à seguinte generalização: nos portmanteaux do espanhol colombiano, há 

fidelidade máxima aos aspectos da estrutura prosódica da palavra-fonte núcleo e, em termos de 

estrutura segmental, o resultado tende a ser mais fiel à palavra-fonte não núcleo. Esta interação 

 
71 Trecho original (PIÑEROS, 2004, p. 217): “[...] because the only way in which the source words may be aligned at 

one of their edges is if one of them is superimposed upon the other one, some of the segments in the portmanteau are 

forced to act as morpheme associates of more than one morpheme.” 
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entre dois tipos de fidelidade permite a recuperabilidade de ambas as palavras-fonte: de um lado, a 

recuperabilidade do núcleo é facilitada pela manutenção da sua estrutura prosódica; de outro lado, 

a recuperabilidade do não núcleo é facilitada pela manutenção da maior quantidade possível de 

segmentos fônicos. Para dar conta deste fato, o autor propõe duas restrições de maximização, as 

quais obrigam que um elemento em input tenha um correspondente no output: MAX(pros)HD, que 

obriga que as unidades prosódicas da palavra-fonte núcleo tenham um correspondente no 

portmanteau, preservando-se, assim, a sua estrutura prosódica; e MAX(seg)N-HD, que obriga que 

todos os segmentos da palavra-fonte não núcleo possuam um correspondente no portmanteau. 

Estas duas versões da família de restrições MAX, todavia, não são encontradas naturalmente na 

língua e, portanto, são também partes da morfologia extragramatical.  

 Nesse cenário, salienta-se a importância da prosódia na formação dos portmanteaux. 

Diferentemente dos compostos, as palavras-fonte dos portmanteaux devem estar devidamente 

dotadas de uma estrutura prosódica, uma vez que só é possível replicar a estrutura prosódica da 

palavra-fonte núcleo se ela possuir uma estrutura prosódica delimitada. Dessa forma, o autor 

defende que as palavras-fonte são geradas na morfologia gramatical, onde estão localizados os 

processos regulares de formação de palavras e, num segundo momento, elas são encurtadas de 

maneira a se adequarem ao molde prosódico proposto; essa adequação, todavia, só acontece no 

componente extragramatical, o que implica a observação de que o blending como um todo seria 

um processo de dois níveis: formam-se as palavras-fonte em uma estrutura de composição no 

componente morfológico regular e, no componente extragramatical, ocorre o encurtamento das 

palavras de modo a formar os portmanteaux. A motivação para tal encurtamento, a partir da 

hipótese de Piñeros, seria a existência de uma certa intenção do falante; o termo ‘intenção’, todavia, 

parece recobrir uma gama variada de motivações que, de certa forma, o enfraquecem, na medida 

em que não podemos chegar a um conceito básico. Se assumirmos que intenção tem a ver com 

formação de palavras de maneira consciente, devemos responder ao seguinte questionamento: 

excluindo-se os casos de lapsos de fala, não seria toda formação de palavra em si mesma 

consciente? Parece-nos que o conceito de intenção muitas vezes aparece simplesmente como 

sinônimo de não produtividade, o que, de certa forma, enfraquece o argumento. 

 Uma diferença crucial entre as hipóteses de Piñeros (2000, 2004) e Gonçalves (2003), por 

um lado, e a proposta de Araújo (2000), por outro, diz respeito à noção de ambimorfemia: enquanto 

para Araújo, esta noção é restrita aos casos em que temos identidade total entre segmentos, para 
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Piñeros e para Gonçalves tal noção é ampliada de maneira a abarcar também os casos em que a 

ambimorfemia não é tão transparente, isto é, quando ela se dá através de segmentos 

correspondentes que se diferenciam entre si em termos de traços – este trabalho é feito pela 

restrição IDENT(Feature), que milita a favor da concordância em termos de especificação de traços 

entre segmentos correspondentes. Nas palavras de Piñeros, “postular uma relação de 

correspondência entre segmentos em input e output não idênticos é crucial para não apenas resgatar 

uma estrutura que está em risco de ser deletada, mas também para garantir o alinhamento sempre 

que as palavras em input diferem no segmento mais à margem da porção em que se sobrepõem” 

(cf. PIÑEROS, 2004, p. 222, tradução nossa).72 

 Além das restrições já citadas, o autor também interpreta a restrição UNIQUENESS, proposta 

inicialmente por Bat-El (1996), como uma restrição violável. Essa restrição garante que o 

portmanteau seja fonologicamente distinto de ambas as suas palavras-fonte e é raramente violada 

– por exemplo, podemos pensar em feshow (fechou + show) e chegay (cheguei + gay), em que 

ortograficamente temos uma diferença entre o portmanteau e suas palavras-fonte, mas 

fonologicamente o portmanteau é realizado da mesma forma que uma de suas palavras-fonte. Ela 

é dominada pelas demais e está em conflito com a restrição de identidade de traços; sendo 

dominada pelas demais, ela só é decisiva em casos como (67), em que a competição entre (67b) e 

(67c) é resolvida pela performance de ambos em termos da restrição UNIQUENESS, uma vez que 

(67c) tem uma forma fonológica idêntica à de uma das palavras-fonte e, portanto, perde a 

competição para (67b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Trecho original (PIÑEROS, 2004, p. 222): “Positing a correspondence relationship between non-identical input and 

output segments is crucial not only to rescue structure that is at risk of being deleted but also in order to secure 

alignment whenever the input words differ in the edgemost segment of the string upon which they overlap.” 
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(67) Tableau para candafé (PIÑEROS, 2004, p. 224) 

Input: [án.da] + [sàn.ta.fé] MAX(pros)HD MAX (seg)N-HD IDENT(Feature) UNIQUENESS 

a. [ án.da.fe] σ ! σ    

b. ☞ [ án.da.fe] 
              [c≠s] [d≠t]  

c. [san.ta.fe]              [s≠c] [t≠d] * ! 

d. [san.ta.pe]               [s≠c] [t≠d] [p≠f]!  

e. [sa.ta.fe]  n! [s≠c] [t≠d]  

 

 Com relação à ordem das palavras-fonte, o autor defende que não há uma ordem particular 

ou extrínseca entre elas, isto é, elas aparecem em GEN sem uma ordem fixa e a interação entre as 

restrições é a responsável por determinar como elas serão juntadas e, consequentemente, qual a 

ordem entre elas; tal proposta se afasta, por exemplo, da proposta de Kelly (1998), segundo a qual 

a ordem das palavras-fonte é dada por meio da frequência delas (a primeira tende a ser mais 

frequente), do número de sílabas (a primeira tende a conter menos sílabas) e da denotação de 

categorias mais prototípicas (a primeira denota categorias mais prototípicas). A análise de Piñeros, 

todavia, defende que a ordem é determinada com base na semelhança fonológica entre elas, de 

maneira que a ordem em si não é algo essencial para a formação do portmanteau, mas sim um 

epifenômeno da interação entre as restrições atuantes no processo. 

 Há ainda as restrições de contiguidade, que dão conta dos casos em que um segmento não 

pode ser preservado no portmanteau porque ele interrompe a ordem contígua dos elementos. Elas 

são de dois tipos: O-CONTIGUITY(N-HD): milita contra a existência de segmentos internos intrusos 

que quebram a contiguidade da palavra-fonte não núcleo; e I-CONTIGUITY(N-HD): exige que 

segmentos da palavra-fonte não núcleo não sejam ‘pulados’. Dessa forma, chegamos à hierarquia 

de restrições para a criação dos portmanteaux espanhóis em (68). 

 

 

 

 



145 
 

(68) Hierarquia de restrições para a criação dos portmanteaux espanhóis (adaptada de 

PIÑEROS, 2004, p. 229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, o autor também elabora uma restrição pragmática, RECOVER, que diz respeito à 

recuperabilidade das palavras-fonte: “o que essa restrição realmente representa é uma ‘checagem 

de qualidade’ consciente que o criador de um portmanteau realiza de maneira a garantir que sua 

intenção premeditada de atingir o ouvinte com uma associação semântica inteligente será bem 

sucedida” (cf. PIÑEROS, 2004, p. 230, tradução nossa).73 Esta restrição funciona como uma 

avaliação consciente pragmática realizada pelo criador antes de pronunciar sua criação e, assim, 

tem precedência sobre todos as demais restrições que participam da produção de um portmanteau 

e é capaz de anular a seleção de uma forma de output preferida pela hierarquia em (68).  

 A partir dessa exposição do texto, levantamos alguns questionamentos acerca da hipótese 

do autor. Primeiramente, o modelo proposto pelo autor parece prever a existência de duas 

morfologias gerativas, no sentido de que há a geração de estruturas: a morfologia regular e a 

morfologia extragramatical. Quais são as consequências teóricas de postularmos um componente 

extragramatical capaz de interpretar uma estrutura derivada pela morfologia regular da língua 

através da geração de candidatos a output? Considerando que a hierarquia de restrições proposta 

pelo autor promove uma relação de conflito entre uma restrição de cunho pragmático (RECOVER) 

e restrições de cunho morfofonológico (todas as demais), qual seria o gatilho exato para a formação 

dos portmanteaux? Se a restrição pragmática é a mais alta na hierarquia, deveríamos supor que se 

 
73 Trecho original (PIÑEROS, 2004, p. 230): “What this constraint actually stands for is a conscious ‘quality-check’ 

that the coiner of a portmanteau performs in order to make sure that his premeditated intention of striking the listener 

with a clever semantic association is going to be successful.” 

ALIGN-MWd MAX(pros)HD

  

MAX(seg)N-HD I/O-

CONTIG(N-

HD) 

MORPHDIS IDENT(Feature) MAX(seg)HD 

UNIQUENESS 
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trata de um gatilho pragmático; todavia, o autor reitera várias vezes que os portmanteaux são 

criados a partir da intenção do falante de sobrepor a estrutura de uma das palavras-fonte sobre a 

estrutura da outra, o que aponta para um gatilho fonológico. Além disso, é interessante 

questionarmos a natureza das restrições extragramaticais: sendo restrições, elas são universais e 

passíveis de atuar em todas as línguas, garantindo, de certa forma, a universalidade do processo? 

E, nesse sentido, como se dá exatamente a criação de restrições extragramaticais a partir de 

restrições gramaticais e como são adquiridas tais restrições? 

 

4. 2. 2. 4 Gonçalves (2006)  

 

 Gonçalves (2006), com base em Piñeros (2000, 2004) e Gonçalves (2004), elenca as 

restrições responsáveis pela formação dos blends, dando ênfase ao papel da ambimorfemia no 

processo, visto que ela surge como estretégia reparadora para minimizar o número de perdas 

segmentais. No caso do PB, o autor propõe três restrições de fidelidade, duas restrições de 

alinhamento e duas restrições de cunho morfológico. Em (69) sintetizamos as restrições elencadas 

pelo autor: 

 

(69) Restrições para o blending no PB (adaptado de GONÇALVES, 2006) 

a. MAX-FB (BL): maximização das formas de base no blend – os segmentos presentes 

nas palavras-fonte devem estar presentes no blend formado; 

b. MAX-FB[min]: maximização da forma de base mais curta – advoga em favor da 

preservação das estruturas métrica e fonológica da menor forma em input; 

c. HEAD-MAX: maximização dos núcleos de palavras prosódicas – advoga em favor 

da preservação das sílabas tônicas das palavras-fonte; 

d. ALINH-MP: alinhamento de margens de palavra – deve haver concidência entre as 

margens de palavras prosódicas e as margens de palavras morfológicas; 

e. MWd=PWd: deve haver coincidência entre palavra morfológica e palavra 

prosódica, de modo que toda palavra morfológica projete uma palavra prosódica; 

f. MORPHDIS: restrição de disjuntividade morfológica – proíbe a existência de 

segmentos ambimorfêmicos, isto é, não deve haver compartilhamento de material 

fonológico vinculado a morfemas diferentes; 
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g. MORPHCON: restrição de conjuntividade morfológica – advoga em favor da 

ambimorfemia, isto é, deve haver compartilhamento de material fonológico que 

esteja vinculado a morfemas diferentes. 

 

É interessante atentarmos para as restrições morfológicas que o autor discute, uma vez que 

temos uma restrição ainda não vista. A partir da observação de que o compartilhamento de 

segmentos fônicos parece ser a força principal na formação dos blends no PB, o autor diz que “esse 

fenômeno [o blending], ao contrário, parece requerer a ambimorfemia, ou seja, o compartilhamento 

de unidades fonológicas (sons, sílabas, sequências) constitui a estratégia básica para a formação de 

cruzamentos no português do Brasil” (GONÇALVES, 2006, p. 178). Nesse sentido, postula-se a 

substituição de MORPHDIS por MORPHCON, o restritor em espelho do primeiro, que dá conta da 

assunção de que o compartilhamento de material fônico é a característica principal do processo.74 

Em (70) trazemos o tableau que o autor propõe para o blend sacolé: 

 

(70) Tableau para o blend sacolé (adaptado de GONÇALVES, 2006, p. 179) 

saco + picolé PWd=MWd ALINH MORPHCON MAX-FB(BL) MAX[min] HEAD-MAX 

a. [{{pico}{ssaco}}]  * * * ! l é  l é 

b. ☞ [{{sa{co}lé}}]  
             * *  p i   

c. [{{sa}{lé}}]              * * * ! c o p i c o c o  

d. [{{saco}]-[{picolé}}] * ! * *     

e. [{{sa}{picolé}}]  * * * ! c o c o  

 

O que podemos perceber no tableau acima é que o candidato (70d) perde a competição pois 

temos duas palavras prosódicas para uma mesma palavra morfológica; a restrição de alinhamento 

não ajuda na escolha do output ótimo, uma vez que todos os candidatos restantes têm duas margens 

de palavras morfológicas desalinhadas. A resolução da competição se dá pela posição alta na 

hierarquia da restrição de conjuntividade morfológica, segundo a qual deve haver segmentos 

 
74 Segundo dados de Gonçalves e Almeida (2005), 80% dos blends no PB apresentam o compartilhamento de pelo 

menos um segmento que seja comum às palavras-fonte. 
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ambimorfêmicos; dessa forma, como o candidato (70b) é o único que apresenta segmentos fônicos 

compartilhados pelas duas palavras-fonte, ele é a forma ótima de output, sobressaindo-se diante de 

(70a), (70c) e (70e), que não possuem segmentos ambimorfêmicos.  

 

4. 2. 2. 5 Andrade (2008) 

 

Com base em Gonçalves (2005) e Piñeros (2000), Andrade (2008) elenca as restrições 

atuantes na escolha do output ótimo de três tipos diferentes de blends: os blends com segmentos 

ambimorfêmicos, os blends dessemelhantes (sem ambimorfemia) e as analogias, que 

correspondem às substituições sublexicais vistas na seção 3. 1. 2 do capítulo 3 desta dissertação. 

Com base nos dois textos citados, a autora elenca sete restrições, cinco das quais já anteriormente 

propostas na literatura, e duas inovações. Em (71), trazemos a sistematização das restrições 

propostas pela autora. 

 

(71) Restrições para o blending (adaptado de Andrade 2008) 

a. NO-PWd*: milita contra a recursividade no nível da palavra prosódica – os blends 

devem ter apenas um acento principal; 

b. ALIGN (M ↔ P): alinhamento de margens de categorias morfológicas com margens 

de categorias prosódicas; 

c. *MWD ≅ AFFIX: não deve haver, no blend, nenhuma palavra morfológica que 

equivalha a um afixo na língua; há violação desta restrição quando os candidatos 

têm palavras morfológicas exatamente iguais a um afixo ou têm uma sequência em 

que apenas um segmento divirja da forma original de um afixo; 

d. MAX (FBmin-BL): maximização da forma de base menor no blend; 

e. MAX (FB-BL): maximização das formas de base no blend; 

f. ALIGN D-Σ (FBmax), D-Σ (BL): obriga a realização, no blend, do mesmo pé da base 

maior, a partir do alinhamento da borda direita do blend com todo o pé nuclear da 

maior forma de base; 

g. IDENT (FBmin-BL): a especificação de traços dos segmentos dos blends deve ser 

idêntica à especificação de traços estabelecida nos segmentos da forma de base 

mínima. 
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As inovações desta proposta ficam por conta da restrição morfológica *MWD ≅ AFFIX e da 

restrição de alinhamento ALIGN D-Σ (FBmax), D-Σ (BL). A primeira é necessária na hipótese em 

questão para dar conta dos casos em que um dos candidatos possíveis a output apresenta sequências 

fonológicas que são idênticas às sequências fonológicas de um afixo da mesma língua. Esta 

restrição requer que o mecanismo de avaliação tenha não somente acesso às informações 

prosódicas das duas palavras-fonte envolvidas, mas também às divisões morfológicas que elas 

apresentam. A segunda é necessária para garantir o estabelecimento de pés nucleares iterativos 

entre a palavra-fonte maior e a palavra prosódica projetada, de maneira que o candidato ótimo 

apresente um pé à direita que coincida segmental e prosodicamente com o pé da palavra-fonte mais 

longa. Esta restrição nos parece codificar a observação já vista de que há uma tendência em se 

manter as estruturas prosódica e métrica da palavra-fonte mais longa no blend formado. Em (72) 

trazemos o tableau que a autora propõe para aborrescente: 

 

(72) Tableau para aborrescente (ANDRADE, 2008, p. 91) 

Input: /abOxe´seR/ + 

/adOlE´seNtI/ 

NO-PWd* ALIGN  

(M⇔P)  

*MWD  

≅ 

AFFIX  

MAX  

(FBmin-

BL)  

MAX  

(FB-BL) 

ALIGN,  

D-Σ, 

(FBmax),  

D-Σ (BL) 

IDENT  

(FBmin-

BL) 

a. ☞ [{{{a.bo.xe.´sẽ}.ti}}]  

Ident FBmax: b≠d; x≠l  

 *   R R  ẽ≠e  

b. [{{{a.do.xe.´sẽ}.ti}}]  

Ident FBmax: x≠l  

             *   R   R  ẽ≠e;  

d≠b! 

c. [{{{a.bo.le.´sẽ}.ti}}]  

Ident FBmax: b≠d  

            *   R R  ẽ≠e;  

l≠x!  

d. [{{a.bo.xe}.{´sẽ.ti}}]              * * ! * SeR seRadOlE   

e. [{{a.bo}.{le.´sẽ.ti}}]  * * !  XeseR xeseRadO   

f. [{{a.do.l}{e.´seh}}]  * * ! * AboOx EseNtIab

Ox 

*  

 

Vale ressaltar que as restrições propostas pela autora são dadas como as responsáveis pela 

escolha do output ótimo tanto de blends com sobreposição, quanto de blends sem sobreposição e 

das substituições sublexicais. 
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4. 2. 2. 6 Lee (2014) 

 

 Lee (2014) vê o blending no francês como um processo estritamente fonológico que deve 

ser tratado em termos de correspondência entre duas ou mais formas de output, sem a necessidade 

de fazer referência a informações morfológicas. As características morfológicas e semânticas do 

processo devem ser explicadas por outros processos na gramática. Esta proposta assume que o 

blending não tem acesso à estrutura morfológica dos elementos de base, de modo que os blends 

formados não têm uma estrutura morfológica regular. A proposta enxerga o blending como um 

processo fonológico gramatical e busca delimitar restrições para a boa formação do blend de 

maneira que tais restrições sejam restrições fonológicas já estabelecidas, sem precisar se voltar para 

restrições específicas ao blending, como a restrição DESIGNATED IDENTICAL SEGMENT proposta 

por Bat-EL (1996), segundo a qual deve haver sobreposição entre as palavras-fonte. 

 A correspondência output-output é importante no caso dos blends porque eles são sensíveis 

à informação prosódica, principalmente a que remete à estrutura silábica e à pauta acentual, 

informações estas que não estão presentes nas formas de input. Segundo o autor, a sobreposição 

fonológica é uma ilusão, visto que ela resulta dos segmentos em output que se fazem recuperáveis, 

mas não estando explicitamente ligados a vários segmentos no input. Os efeitos de sobreposição 

são adquiridos por meio da interação de restrições de CONTIGUIDADE e MAXIMIZAÇÃO. Dessa 

forma, 

 

o blending compreende dois processos separados: um morfossintático, que 

seleciona, organiza e flexiona lexemas de acordo com as restrições categoriais 

estabelecidas para uma língua; e um fonológico, que aplica algum conjunto de 

operações prosódicas e segmentais no output do primeiro processo para produzir 

uma formação subtrativa em que ambos são idealmente (mas não 

necessariamente) reconhecíveis. Porque este segundo processo é exclusivo do 

blending – o primeiro é simplesmente formação regular de palavras e Spell-out – 

ele é o foco da análise no cerne da TO (cf. LEE, 2014, p. 1301, tradução nossa).75 

 
75 Trecho original (LEE, 2014, p. 1301): “blending comprises two separate processes: one morphosyntactic, which 

selects, arranges, and inflects lexemes according to the established categorical restrictions of the language; and one 

phonological, which performs some set of prosodic and segmental operations on the outputs of the first process to 

produce a subtractive formation whereby both are ideally (though not necessarily) recognizable. Because this second 

process is unique to blending—the first is simply regular word formation and spell-out—it is the focus of the OT 

analysis.” 
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Além disso, a análise fonológica do autor abandona a noção de dominação do núcleo 

prosódico e defende o fato de ambas as palavras-fonte influenciarem de maneira igual o formato 

do blend; dessa forma, a interação entre as restrições dá conta da caracterização prosódica da 

formação. Com relação à ordem das bases, o autor assume que elas não possuem nenhuma ordem 

subjacentemente. 

 As restrições propostas pelo autor bem como a hierarquia entre elas estão elencadas em (73) 

e (74), respectivamente. Em (75), trazemos um exemplo de tableau dentro desta análise. 

 

(73) Restrições ativas no blending (adaptado de LEE, 2014) 

a. PRWD: o output deve projetar apenas uma palavra prosódica; 

b. MINIMAL CONTRIBUTION: cada palavra prosódica deve contribuir com um 

mínimo de um segmento para o blend; 

c. MAX-BASENBLEND: cada segmento da baseN deve corresponder a um segmento no 

blend; 

d. ANCHOR-BASEBLEND: ancore o segmento mais à direita/esquerda do blend com o 

segmento mais à direita/à esquerda da base; 

e. LINEARITY-BASEBLEND: dada uma cadeia em uma base S1 e uma cadeia em uma 

base S2, se as duas estão em correspondência, então a precedência da estrutura de 

S1 é consistente com a precedência da estrutura de S2 e vice-versa; 

f. CONTIGUITY-BASEBLEND(SEG): dois segmentos contíguos no blend também 

devem ser contíguos na base; 

g. CONTIGUITY-BASEBLENDN(RIME): uma rima copiada para o blend deve 

compreender a uma cadeia contígua. 

 

(74) Hierarquia de restrições para o blending (cf. LEE, 2014, p. 1311) 

PRWD, MIN CONTRIB, ANCHOR-BB, LINEARITY-BB, CONTIGUITY-BB(RIME) >>  

MAX-BB >> CONTIGUITY-BB(SEG) 
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(75) Tableau para o blend tapuscrit (taper + manuscrit) (cf. LEE, 2014, p. 1311) 

  /ta.pe1+ma.ny.skʀi2/ PR WD MIN     

CONTRIB 

CONTIG  

RIME 

LIN- 

BB   

ANCHOR- 

BB 

CONTIG-

BB(SEG) 

MAX- 

BB 

a. ta.skʀi.ma.pe     * !  *** ** 

b. ☞ ta.py.skʀi  
                    * *** 

c. ma.pe                  *  

****!***

* 

d. ta.py * !    * ! * ******** 

e. ta.pe# ma.ny.skʀi        

f. ma.ny.ta.pe      * ****! 

g. ta.pe  * !     ******** 

 

4. 2. 3 Os blends e a MD 

 

Nesta seção, revisitamos duas propostas existentes para o blending dentro da MD, de 

maneira a contrapô-las às análises revisitadas no cerne da TO, contribuindo, assim, para uma 

melhor percepção da maneira em que modelos teóricos diferentes enxergam um mesmo processo 

morfológico subtrativo. As análises aqui citadas também nortearão a análise dos dados do nosso 

corpus que faremos a seguir. 

 

4. 2. 3. 1 Minussi e Nóbrega (2014) e Nóbrega e Minussi (2015) 

 

 A hipótese central de Minussi e Nóbrega (2014) e de Nóbrega e Minussi (2015) é a de que 

o input para a formação dos blends no cerne da MD é semântico-pragmático e esse processo se dá 

por um acesso adicional da Lista 3 ou Enciclopédia à estrutura derivada pela interface morfológica 

via interface conceitual. Os autores assumem que tal acesso permite que a Enciclopédia promova 

o apagamento, a sobreposição ou a reanálise dos segmentos de uma das palavras-fonte de maneira 

a se veicular certos efeitos estilísticos. Para isso, é importante que os autores determinem qual a 

função exata da Enciclopédia na arquitetura da gramática e como se dá a derivação de um blend 

desde a computação sintática até o acesso extra da Enciclopédia.  

 De maneira geral, na literatura em MD, a Enciclopédia é vista como o repositório de 

significados especiais tanto em relação às raízes, quanto em relação aos demais objetos construídos 
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sintaticamente. Na arquitetura da gramática sugerida para o modelo, assume-se, por um lado, que 

a Enciclopédia tem acesso apenas à interface semântica (LF) (cf. MARANTZ, 1996, 1997; 

HARLEY; NOYER, 2000), ou, por outro lado, que ela possui acesso tanto à interface semântica 

quanto à interface fonética (PF) através da interface conceitual (cf. EMBICK; NOYER, 2007; 

SIDDIQI, 2009). A assunção em Minussi e Nóbrega (2014) e em Nóbrega e Minussi (2015), 

representada na Figura 11 abaixo, é a de que além do acesso que a Enciclopédia tem às duas 

interfaces via interface conceitual, ainda é possível um outro acesso ao componente morfológico, 

não restrito apenas às interfaces da Enciclopédia, provocando o desencadeamento de efeitos 

estilísticos na estrutura gerada pela derivação sintática. Essa assunção está de acordo com a defesa 

de Chomsky (2001) de que existem ‘movimentos estilísticos’, isto é, alguns movimentos de 

constituintes ocorrem no ramo de PF de maneira a gerar efeitos estilísticos. 

 

 

Figura 11 - Arquitetura da gramática da MD reformulada (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014, p. 172) 

 

 A inovação da proposta dos autores está, portanto, em assumir que traços Enciclopédicos, 

isto é, aqueles que dizem respeito ao conhecimento de mundo do falante (em oposição aos traços 
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semânticos, como definitude, animacidade, massividade, etc.), são capazes de influenciar o 

preenchimento fonológico dos morfemas terminais gerados pela sintaxe. Com isso, temos uma 

interface sintaxe-pragmática para a formação dos blends e outros casos não concatenativos de 

formação de palavras: é o input Enciclopédico que desencadeia a sobreposição, o apagamento ou 

a troca de um item de Vocabulário por outro no componente morfológico. Assumir um input de 

natureza semântico-enciclopédica faz com que as características fonológicas dos blends sejam 

epifenomenais, uma vez que resultam de tal acesso Enciclopédico extra ao componente 

morfológico. 

A redução fônica presente no blend está diretamente relacionada ao efeito estilístico 

defendido pelos autores, que é o caráter jocoso ou cômico dos blends. Tal característica pragmática 

dos blends já foi atestada no capítulo anterior, no qual trouxemos exemplos de blends jocosos (cf. 

(47)). O caráter cômico está sobretudo na oposição semântica entre as palavras-fonte, por exemplo, 

euquipe (eu + equipe), em que equipe parece denotar necessariamente mais de uma pessoa, ou na 

modificação causada por uma das palavras-fonte, por exemplo, ditadória (ditador + Dória), em que 

a palavra ditador qualifica e modifica o sentido atribuído ao nome próprio. Os autores ainda 

evidenciam que não encontraram casos de jocosidade decorrentes da junção de palavras-fonte sem 

qualquer relação semântica entre si. Em resumo, a sobreposição ou perda fonológica é causada pela 

existência de uma motivação semântica para o blending que veicula os efeitos estilísticos 

existentes, conforme defendem os autores na passagem abaixo. 

 

Nesse sentido, a Lista 3 deve ser vista como um filtro. Nela, existem informações 

concernentes ao conhecimento de mundo do falante, que viabilizam ou não a 

interpretação de uma raiz em determinado contexto (e.g., √GATO: (i) mamífero, 

(ii) homem bonito; (iii) ligação clandestina de fios, etc.), tal como a interpretação 

de construções sintáticas (e.g., expressões idiomáticas), e a adequação prosódica 

da estrutura fonológica com determinado conteúdo semântico veiculado. Além do 

acesso à interface conceitual, assumimos que a Lista 3 detém um papel 

fundamental no desencadeamento de marcas pragmáticas e estilísticas nos 

processos de formação de palavras, ao influenciar a inserção de vocabulário. De 

acordo com nossa hipótese, é essa influência da Lista 3 que promove a redução de 

segmentos fonológicos, dando origem aos blends, truncamentos e hipocorísticos 

no PB. Se estivermos corretos, a Lista 3 deve acessar a inserção de vocabulário 
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promovida pela Lista 2 (Vocabulário), como indica a seta saindo da Lista 3 para 

o Vocabulário, na Figura 276, a fim de desencadear tais efeitos pragmáticos (cf. 

MINUSSI; NÓBREGA, 2014, p. 171). 

 

Um primeiro questionamento que podemos levantar diz respeito ao efeito estilístico de 

comicidade: como vimos anteriormente, não encontramos apenas exemplos de blends cômicos. 

Assim, parece-nos arriscado postular um efeito estilístico desta natureza em casos como atletiba 

(Atlético-PR + Coritiba), Madonitta (Madona + Anitta), javaporco (javali + porco) e embalixo 

(embalar + lixo). A nossa proposta difere da proposta dos autores ao mostrar que existem outros 

traços pragmáticos além da jocosidade que estão atuantes na derivação de um blend. 

Comparado os blends aos compostos, os autores argumentam que evidências 

translinguísticas acerca da composição, com base em Bat-El (1996) e Pham (2011), para o hebraico 

moderno, e Ralli e Xydopoulos (2012), para o grego moderno, tornam difíceis a classificação do 

blend como um subtipo dos compostos, o que os leva a concluir que os blends são estruturas 

sintagmáticas encurtadas com formas diferentes de externalização. Além disso, os autores 

concluem que os blends i) não são derivados na sintaxe como um núcleo complexo que apresenta 

um núcleo funcional responsável pelo encurtamento em PF, ii) não são o resultado de algum tipo 

de reajuste dado pelas operações morfológicas pós-sintáticas do modelo, como a fusão de nós 

terminais e iii) não são dados por uma mistura abrupta no componente fonológico. 

 A análise dos autores se vale da percepção de que existem três tipos bem definidos de 

blends: os fonológicos, os morfológicos e os semânticos. Em (76), abaixo, trazemos a classificação 

completa proposta pelos autores, com base principalmente em Basílio (2005) e Gonçalves e 

Almeida (2007). 

 

(76) Tipos de blends (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014, p. 168 e 176) 

a. Blends fonológicos: formados a partir da sobreposição de segmentos fonológicos 

idênticos presentes nas palavras-fonte; sintaticamente, são sintagmas comuns. 

Exemplos: matel (mato + motel), roubodízio (roubo + rodízio), cartomente 

(cartomante + mente); 

 
76 Corresponde à Figura 11 desta dissertação. 
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b. Blends morfológicos: formados a partir do truncamento de uma ou de ambas as 

palavras-fonte dada a inexistência de segmentos fonológicos idênticos entre elas; 

sintaticamente, são formados como palavras derivadas. Exemplos: cariúcho 

(carioca + gaúcho), portunhol (português + espanhol) e chocotone (chocolate + 

panetone); 

c. Blends semânticos: formados pela substituição dos segmentos fonológicos de parte 

de uma palavra-fonte por segmentos fonológicos de outra raiz com traços 

Enciclopédicos distintos, dado que há uma reanálise semântica de parte dos 

segmentos fonológicos de uma das palavras-fonte; sintaticamente, são sintagmas 

comuns. Exemplos: boacumba (boa + macumba), bebemorar (beber + comemorar) 

e boadrasta (boa + madrasta). 

 

 Primeiramente, há uma diferença entre os blends fonológicos e semânticos, de um lado, e 

os blends morfológicos, de outro. Os primeiros são formados sintaticamente como um sintagma 

comum, isto é, são formados a partir de duas raízes categorizadas (cf. (77), em que apresentamos 

a árvore sintática do blend semântico boadrasta proposta pelos autores), enquanto os últimos são 

formados sintaticamente como uma palavra derivada, à medida em que temos uma única raiz e o 

segundo constituinte funciona como um sufixo. Isso não parece, no entanto, ser algo categórico, já 

que não podemos postular, por exemplo, que -eratura em lixeratura (lixo + literatura) seja um 

afixo. Esse também é o caso de almojanta (almoço + janta), em que a segunda palavra-fonte ocorre 

integralmente no blend: não podemos postular que janta seria um afixo nesse caso. Nesse ponto, 

nossa proposta se distancia, portanto, da dos autores, uma vez que tratamos todos os blends como 

a concatenação de duas raízes já categorizadas e que se encontram em uma dada relação sintática 

– tal relação sintática, por sua vez, fica obscura na proposta dos autores –, sem assumirmos duas 

estruturas sintáticas diferentes e não atestadas empiricamente. 
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(77) Representação para o blend semântico boadrasta (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014, p. 

177) 

nP 
     3 

          a         n 
                3           3 

    a            √BOA      n          √MADRASTA 

 

Quando tal estrutura sintática é enviada para as interfaces, no caminho para PF ocorre a 

linearização da estrutura e a inserção de Vocabulário. Considerando o input Enciclopédico do 

blending e o acesso extra da Enciclopédia à Morfologia proposta, o apagamento de segmentos 

fonológicos é licenciado por tal acesso, na tentativa de se criar um certo efeito estilístico; tal 

apagamento leva em conta a existência ou não de segmentos fonológicos idênticos entre as 

palavras-fonte, de maneira que 

 

(i) Se há similaridades fonológicas entre os dois elementos constituintes e esses 

elementos são formados por duas raízes, as palavras-fonte sofrerão uma 

sobreposição e, como resultado, teremos um blend fonológico. 

(ii) Se não houver segmentos fonológicos idênticos, as palavras-fonte deverão se 

sobrepor nos pontos em que há um alto grau de similaridade suprasegmental, por 

exemplo, sílaba acentuada, resultando em um blend morfológico. 

(iii) Nos casos de blends semânticos, há uma reanálise de segmentos de uma das 

palavras-fonte. Isso acontece quando o acesso da Lista 3 ao resultado da inserção 

de vocabulário reinterpreta segmentos fonológicos como uma raiz, e causa a 

substituição dos segmentos reanalisados por segmentos equivalentes a outra raiz 

com traços enciclopédicos opostos (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014, p. 177). 

 

Nóbrega e Minussi (2015) expandem essa proposta para os blends do tipo fonológico. 

Grosso modo, os autores defendem que a estrutura em (78), abaixo, para o blend fonológico 

namorido (namorado + marido), após ser enviada para as interfaces, é acessada pela Enciclopédia 

durante a inserção de Vocabulário. Tal acesso garante que, semanticamente, estamos diante de duas 

raízes categorizadas que possuem traços Enciclopédicos semelhantes e traços Enciclopédicos 

opostos (cf. (79)), de maneira que tal oposição de traços leva a um efeito estilístico, desencadeando, 
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assim, a sobreposição dos segmentos, visto que temos segmentos idênticos presentes nas palavras-

fonte (cf. (80)). 

 

(78) Representação sintática para o blend fonológico namorido (cf. NÓBREGA; MINUSSI, 

2015, p. 174) 

       nP 
3 

n1   n2  
     3                  3 

           n1    √NAMOR n2          √MARID77 
 

(79) Traços enciclopédicos das duas palavras-fonte (cf. NÓBREGA; MINUSSI, 2015, p. 174) 

  namorado       marido 

<não casado>     <casado> 

<não mora junto>                 <mora junto> 

<apaixonado>          ↔               <apaixonado> 

<companheiro>          ↔               <companheiro> 

        <...>             <...> 

 

(80) Sobreposição de segmentos em namorido (cf. NÓBREGA; MINUSSI, 2015, p. 175) 

n  a  m  o  r  a  d  o    m  a  r  i  d  o 

 

 

 

n a m o r i d o 

 

 Em resumo, vimos que as propostas discutidas nesta seção são inovadoras na medida em 

que propõem que o input para o blending é de natureza semântico-pragmática e não de natureza 

fonológica como grande parte da literatura sobre o assunto tem proposto. Grosso modo, o que 

temos é um acesso extra da Enciclopédia à inserção de Vocabulário de maneira que a oposição 

entre os traços Enciclopédicos leve à criação de efeitos estilísticos e à reconfiguração fonológica 

 
77 Na inserção de Vocabulário, n1 recebe o IV -ad-; as vogais finais /o/ representam as marcas de classe nominal, que 

são inseridas pós-sintaticamente como morfemas dissociados na Estrutura Morfológica. 
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da formação. A proposta dos autores se encaixa no modelo da MD, mas requer que façamos uma 

assunção acerca do tipo de informação à qual a Enciclopédia tem acesso e consegue manipular; na 

literatura dentro deste modelo, a Enciclopédia é vista como a parte da arquitetura da gramática 

relacionada ao significado especial das construções sintáticas, isto é, diz respeito ao conhecimento 

de mundo do falante, o que, de certo modo, não tem a ver com a manipulação da informação 

fonológica num primeiro momento. Do mesmo modo, a relação direta entre efeitos estilísticos de 

jocosidade e perda de material fonológico nos parece arbitrária e ad hoc; falta, assim, uma maior 

motivação para o acesso extra, uma vez que teremos a inserção da forma plena e só depois disso 

será possível adequar a estrutura formada ao blending. 

 

4. 3 Aspectos morfofonológicos dos blends 

 

Nesta seção, vamos analisar os aspectos morfofonológicos dos blends, como o número de 

sílabas, a pauta e a manutenção acentuais, a sobreposição ou a perda de segmentos e a possibilidade 

de postularmos um molde prosódico para darmos conta do comportamento dos blends. Isso será 

feito com base na observação dos dados de nosso corpus e na delimitação de possíveis 

comportamentos mais gerais que nos ajudem a prever a forma ótima do output, delimitando, assim, 

as restrições ativas no blending.  

Primeiramente, é necessário descrever a nossa metodologia de análise. 

 

4. 3. 1 Metodologia de análise 

 

 O nosso corpus contém 415 exemplos de possíveis blends do PB com estruturas diversas. 

Alguns foram retirados de textos anteriormente publicados na literatura acerca do blending e outros 

foram coletados por nós em situações informais de comunicação ou em contextos digitais, 

principalmente no cerne das redes sociais, como o Instagram, o Twitter e o WhatsApp. Os dados 

foram analisados de acordo com as suas palavras-fonte, a relação sintática entre elas, o traço 

pragmático relevante para o seu uso, a posição do acento e a manutenção ou não do acento das 

palavras-fonte, o número de sílabas, a existência ou não de sobreposição, a perda ou não de 

segmentos fonológicos e a característica silábica do ponto de junção entre as palavras-fonte (em 

termos dos constituintes silábicos como onset (ataque), núcleo e coda (cf. (81)) ou fronteira entre 
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sílabas). Além disso, também analisamos as palavras em termos das duas classificações mais 

presentes na literatura: a classificação entre blends fonológicos, blends morfológicos e blends 

semânticos (cf. Quadro 3) e a classificação entre portmanteaux e telescopes – cf. (82), em que 

reformulamos a definição de Algeo (1977), Piñeros (2000, 2004) e Zimmermann e Trommer 

(2012) ao focar apenas no número de sílabas do blend em relação às suas palavras-fonte, sem 

levarmos em conta se a relação entre elas é sintagmática ou paradigmática; além disso, assumimos 

uma terceira categoria ‘indefinido’, não presente nos estudos citados. 

 

(81) Estrutura silábica (adaptado da BISOL, 1999). 

SÍLABA (σ) 

3 

(ATAQUE)      RIMA 

3 

   NÚCLEO     (CODA) 

 

Quadro 3 - Classificação dos blends (adaptado de MINUSSI; NÓBEGA, 2014, p. 168) 

Blends fonológicos Blends morfológicos Blends semânticos 

- presença de um ou mais 

segmentos fonológicos 

idênticos sobrepostos 

- ausência de quaisquer 

segmentos fonológicos 

idênticos nas palavras-fonte; 

- truncamento de uma ou de 

ambas as palavras fontes. 

- reanálise semântica de uma parte dos 

segmentos fonológicos de uma das 

palavras-fontes; 

- substituição do segmento fonológico 

reanalisado por segmentos fonológicos 

equivalentes ao de outra raiz com 

traços Ebebinciclopédicos distintos. 

Exemplo: 

- matel (mato + motel) 

- roubodízio (roubo + 

rodízio) 

Exemplo: 

- cariúcho (carioca + gaúcho) 

- portunhol (português + 

espanhol) 

Exemplo: 

- boacumba (boa + (má)-cumba) 

- bebemorar (beber + (come)-morar) 
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(82) Classificação dos blends em termos do número de sílaba 

a. Portmanteau: o blend formado possui o mesmo número de sílabas da palavra-fonte 

mais extensa ou de ambas, no caso em que elas apresentam o mesmo número de 

sílabas; espera-se que haja a incorporação segmental da palavra-fonte menor na 

estrutura silábica da maior; 

b. Telescope: o blend formado possui mais sílabas que a palavra-fonte maior, mas 

possui menos sílabas que a soma do número de sílabas das duas palavras-fonte 

juntas; 

c. Indefinido: o blend formado possui menos sílabas que a palavra-fonte mais extensa. 

 

4. 3. 2 Número de sílabas 

 

 A literatura acerca do blending considera o número de sílabas do blend formado e o número 

de sílabas das palavras-fonte como informações relacionadas. Grosso modo, assume-se que a 

estrutura prosódica do blend formado, em termos de extensão silábica e pauta acentual, é bastante 

similar à estrutura prosódica das suas palavras-fonte, especialmente daquela que ocupa a posição 

mais à direita. Dessa forma, a observação do número de sílabas dos blends deve levar em conta 

essencialmente a extensão silábica da palavra-fonte à direita.  

Bat-El (2006) defende que o blend tem o mesmo número de sílabas que a palavra-fonte à 

direita. Bauer (2012) evidencia que os blends não podem ser maiores, em termos de número de 

sílabas, que a palavra-fonte à direita. Kubozono (1990) e Gries (2004) mostram que há uma 

tendência nos blends de que eles sejam minimamente tão extensos quanto a palavra-fonte à direita. 

Cannon (1986), por sua vez, defende que a extensão silábica do blend é idêntica à extensão da base 

maior. Em contrapartida, Arndt-Lappe e Plag (2013), a partir de estudos experimentais, defendem 

que a extensão silábica do blend nada mais é do que um epifenômeno da preservação da estrutura 

métrica das palavras-fonte. 

 A análise dos dados do nosso corpus mostra que, dos 411 dados analisados78, 241 dados 

não apresentam o mesmo número de sílabas da palavra-fonte mais à direita (vejamos, por exemplo, 

 
78 Tiramos do total 1 caso de composto justaposto, grãomelete (grão + omelete), 1 caso de composto encurtado, futsal 

(futebol + salão), e 2 casos de incorporação, acãoxonado (apaixonado + cão) e blogayrinha (blogueirinha + gay), em 

que não conseguimos definir exatamente a posição da palavra-fonte, visto que aparecem no interior da outra palavra-

fonte. 
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cariúcho (carioca + gaúcho), em que o blend apresenta 4 sílabas e a segunda palavra-fonte 

apresenta apenas 3 sílabas, e croasonho (croassaint + sonho), em que o blend apresenta 4 sílabas e 

a segunda palavra-fonte apresenta apenas 2 sílabas) e 170 dados apresentam o mesmo número de 

sílabas da palavra-fonte mais à direita (como em dramédia (drama + comédia), em que o blend 

apresenta 3 sílabas e a palavra-fonte mais à direita também apresenta 3 sílabas, e escragiário 

(escravo + estagiário), em que o blend apresenta 5 sílabas e a palavra-fonte mais à direita também 

apresenta 5 sílabas), conforme apresentado na Tabela 3 abaixo. A porcentagem não se mostrou 

significativa para dizermos que o blend tende a manter o número de sílabas da palavra-fonte à 

direita; na verdade, os resultados nos dizem o contrário. 

 

Tabela 3 - Relação entre o número de sílabas do blend e o número de sílabas da palavra-fonte à direita 

 = número de sílabas 

da palavra-fonte à 

direita 

≠ do número de 

sílabas da palavra-

fonte à direita 

Total 

Número de 

ocorrências 

170 241 411 

Porcentagem 41% 59% 100% 

 

 Para conferirmos se os dados corroboram a hipótese de que o blend tem o mesmo número 

de sílabas da palavra-fonte mais extensa, independentemente da posição que ela ocupa, optamos 

por observar o comportamento dos blends de acordo com a classificação entre portmanteaux, 

telescopes e indefinidos, uma vez que os casos em que há, no blend, o mesmo número de sílabas 

da palavra-fonte mais extensa, são aqueles que são classificados como portmanteaux. No Gráfico 

1 trazemos os resultados da observação dos dados: 68% dos dados analisados têm o mesmo número 

de sílabas da palavra-fonte maior ou o mesmo número de sílabas de ambas as palavras-fonte, 

quando estas possuem o mesmo número de sílabas; 27% dos dados têm mais sílabas do que a 

palavra-fonte mais extensa e 5% dos casos têm menos sílabas que a palavra-fonte mais extensa. 

 



163 
 

Gráfico 1 - Número de casos de cada tipo de blend 

 

 

O que o gráfico nos mostra é que tal hipótese, apesar de ser mais atestada nos dados do 

nosso corpus, ainda não é suficientemente corroborada a ponto de a admitirmos como a hipótese 

correta. Dessa forma, o número de sílabas parece não ser um fator determinante na escolha do 

output ótimo, ao contrário do que os estudos supracitados defendem. 79 

Nesse ponto, é interessante observarmos como a hipótese de Zimmermann e Trommer 

(2012) é limitada, pelo menos no caso do PB. Segundo os autores, os portmanteaux do espanhol, 

tal qual já definidos acima nas análises de Piñeros (2000, 2004), podem ser vistos como casos de 

morfologia templática à medida em que as duas palavras-fonte sofrem o efeito de um molde de 

palavra prosódica: as duas palavras-fonte devem se adequar à estrutura prosódica da palavra-fonte 

mais extensa, em termos de extensão silábica e pauta acentual, ao mesmo tempo em que se mantém 

o maior número possível de segmentos da palavra-fonte menos extensa. Isso garantiria a 

recuperabilidade ambas as palavras-fonte. Tal proposta se enquadra em um dos desdobramentos 

da Teoria dos Templates Generalizados (cf. McCARTHY; PRINCE 1994b, 1995), a chamada 

Afixação de Mora Generalizada (cf. TROMMER; ZIMMERMANN, 2014), em que certas 

 
79 Na próxima seção, observaremos o comportamento acentual dos blends e avaliaremos a hipótese de Arndt-Lappe e 

Plag (2013). 

Portmanteaus -
281 casos - 68%

Telescopes - 111 
casos - 27%

Indefinido - 21 
casos - 5%

TIPO DE BLEND
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informações morfológicas podem ser representadas fonologicamente por meio de afixos 

prosódicos, que façam referência às unidades da hierarquia prosódica (cf. (83)). 

 

(83) Hierarquia prosódica no nível da palavra (expandida a partir de NESPOR; VOGEL, 

1986; BISOL, 1999) 

ω palavra prosódica/fonológica 

 | 

Σ pé silábico 

 | 

 σ sílaba 

 | 

μ mora 

 | 

S segmento 

 

Todavia, consideramos que tal proposta não dá conta de uma quantidade significativa dos 

dados observados – conforme visto acima, 32% dos casos não podem ser explicados por tal 

hipótese, uma vez que não possuem a mesma estrutura prosódica da palavra-fonte mais extensa e 

não há aparentemente como ampliarmos a proposta de maneira a contemplar os casos não 

prototípicos. Recorrer a uma análise diferente para os telescopes e os casos indefinidos, todavia, é 

menos econômico que postularmos um mesmo mecanismo de formação para todos os tipos. 

 

4. 3. 3 Acento 

 

 Com relação ao acento, Cannon (1986) defende que o acento da palavra-fonte mais extensa 

em termos silábicos determina o acento primário do blend. Para Bat-El (1996), Fischer (1998) e 

Bauer (2012), o acento do blend corresponde ao acento da palavra-fonte mais à direita. Bat-El e 

Cohen (2012) evidenciam que existem duas visões diferentes acerca do acento nos blends: de um 

lado, temos uma visão que se vale da posição das palavras-fonte, de maneira que a palavra-fonte 

mais à direita é aquela que corresponde ao acento do blend; de outro lado, temos uma visão baseada 

na extensão silábica do blend, de maneira que é a palavra-fonte que possui a mesma extensão 
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silábica que o blend que corresponde ao acento do blend. Ao analisar dados do inglês, Bat-El e 

Cohen (2012) postulam uma abordagem híbrida entre as duas posições, levando-se em conta tanto 

a posição das palavras-fonte quanto a sua extensão silábica em comparação ao blend. 

 A análise dos dados do nosso corpus corrobora a hipótese de que é a palavra-fonte mais à 

direita que contribui com a pauta acentual do blend. Na grande maioria dos casos, o que temos é a 

manutenção da posição do acento e da sílaba acentuada da palavra-fonte mais à direita no blend 

em detrimento da palavra-fonte mais à esquerda – toboágua (tobogã + água) e sedanapo (seda + 

guardanapo), em que a pauta acentual paroxítona e a sílaba acentuada das palavras-fonte mais à 

direita estão mantidas nos blends formados. Em outros casos, verifica-se a manutenção das sílabas 

acentuadas das duas palavras-fonte, como, por exemplo, em carolinda (Carolina + linda) e 

asquerola (asquerosa + acerola). Os casos que trazem mais dificuldade à hipótese são os casos de 

incorporação da palavra menor na palavra maior, como em reggay (reggae + gay), e os casos em 

que não conseguimos determinar com exatidão qual a posição que as palavras-fonte ocupam, uma 

vez que se trata da substituição de um elemento de um composto, como em pranto-socorro (pranto 

+ pronto-socorro) e quarentena-feira (quarentena + quarta-feira). 

Dessa forma, seguimos Bat-El (1996), Fischer (1998), Bauer (2012) e Arndt-Lappe e Plag 

(2013) ao generalizarmos que a métrica da palavra-fonte mais à direita governa amplamente a pauta 

acentual do blend, contribuindo também com a sílaba acentuada. Agora, passemos para a 

observação da sobreposição e da perda fonológica nos blends. 

 

4. 3. 4 Sobreposição e perda fonológica 

 

 Enquanto autores como Gonçalves (2006) defendem que a sobreposição é a força motriz 

do blending no caso do PB, outros autores como Lee (2014) mostram que a sobreposição é apenas 

uma ilusão fonológica no caso do francês. Apesar de estarmos lidando com línguas diferentes, a 

questão principal jaz na versão da TO que ambos assumem; no primeiro caso, assume-se que as 

restrições de boa formação possuem acesso às informações morfológicas, enquanto no segundo 

caso assume-se que as restrições não possuem acesso a informações morfológicas. Segundo dados 

de Gonçalves e Almeida (2005), 80% dos blends no PB apresentam o compartilhamento de pelo 

menos um segmento que seja comum às palavras-fonte; caso consideremos a existência de 

segmentos idênticos em quaisquer posições nas palavras-fonte, tal informação é corroborada por 
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nossos dados. Para os fins da nossa análise, nós observamos a existência de sobreposição 

fonológica no ponto de junção entre as palavras-fonte com base na classificação entre blends 

fonológicos, blends morfológicos e blends semânticos apresentada acima e chegamos aos 

resultados apresentados no Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que o gráfico nos mostra é que existe uma quantidade considerável de blends que não é 

formada a partir da sobreposição de segmentos fonológicos das palavras-fonte; nesses casos, 

respeita-se, na grande maioria dos casos, as fronteiras entre as sílabas, de maneira que o ponto de 

quebra é feito entre uma sílaba da palavra-fonte mais à esquerda e uma sílaba da palavra-fonte à 

direita. Em outras palavras, com relação ao ponto de quebra, podemos perceber as seguintes 

generalizações, já atestadas na literatura sobre o assunto:  

 

i. caso haja segmentos fonológicos idênticos entre as palavras-fonte, é neste ponto que 

temos a junção entre as palavras-fonte e temos, assim, sobreposição;  

ii. caso não haja tal identidade fonológica, as palavras-fonte são juntadas no ponto de 

maior similaridade fonológica, respeitando-se a constituição das fronteiras silábicas 

Blends fonológicos
- 235 casos - 57%

Blends 
morfológicos -

159 casos - 38%

Blends semânticos
- 19 casos - 5%

TIPOS DE BLENDS

Gráfico 2 - Número de casos de cada tipo de blend 
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e a divisão interna à sílaba. Temos, pois, casos em que a junção é feita entre onset e 

núcleo, como, por exemplo, em camaronese (camarão + maionese) e balovni (balão 

+ óvni) ou entre fronteiras de sílabas, como, por exemplo, em brigatone (brigadeiro 

+ panetone), brasiguaio (brasileiro + paraguaio), em que a junção é feita entre a 

sílaba anterior à sílaba acentuada da palavra-fonte mais à esquerda e a sílaba 

acentuada da palavra-fonte mais à direita.  

 

Dessa forma, podemos perceber que a junção entre as palavras-fonte não é aleatória: ela 

respeita a identidade fonológica ou a constituição silábica das palavras-fonte. 

 Por fim, com relação à ordem entre as palavras-fonte, observamos de que maneira tal ordem 

podia ser relacionada com a diferença em termos sintáticos entre núcleo e complemento ou entre 

núcleo e modificador. Em outras palavras, observamos se o núcleo ocuparia uma posição específica 

na cadeia segmental do blend e chegamos à conclusão de que não há um comportamento 

prototípico: nos compostos subordinados e atributivos, em que podemos recuperar qual é o núcleo 

sintático e semântico da formação, 58% dos blends apresentam o núcleo na posição da palavra-

fonte mais à direita e 42% apresentam o núcleo na posição da palavra-fonte mais à esquerda. Com 

isso, podemos perceber que o caráter nuclear das palavras-fonte não é determinante na ordem das 

palavras-fonte.  

Nesse cenário, postulamos, assim como outros autores (cf. LEE, 2014), que as palavras-

fonte não possuem uma ordem definida em input, a qual só é dada pela interação entre as restrições 

na hora da inserção de vocabulário. 

 Na próxima seção, delimitamos o conjunto de restrições que postulamos para a 

determinação do output ótimo nos blends. 

 

4. 4 Em busca das restrições 

 

 Conforme pudemos ver nas seções anteriores deste capítulo, não há um consenso entre os 

autores acerca das restrições atuantes na seleção do candidato ótimo para a realização da forma de 

output no blending. Há consideráveis discrepâncias nas restrições tanto entre as línguas quanto 

dentro de uma mesma língua. Nesta seção, munidos das características que observamos em nosso 

corpus, propomos um conjunto de restrições para a formação dos blends. 
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 A primeira e mais crucial exigência feita pelo blending é que o output ótimo forme uma 

única palavra prosódica; esta característica é crucial porque diferencia os blends dos compostos. 

Assim, assumimos, juntamente com Piñeros (2000), Gonçalves (2003), Andrade (2008) e Lee 

(2014), que a restrição NO-PWd*80 é uma das restrições atuantes no blending e advoga contra a 

recursividade no nó de palavra prosódica; tal restrição é a mais alta na hierarquia, garantindo que 

duas palavras-fonte, que são duas palavras morfológicas complexas, sejam juntadas numa única 

palavra no nível prosódico, apresentando, assim, um único acento principal, o qual, conforme 

vimos anteriormente, corresponde ao acento da palavra-fonte mais à direita.  

 Em seguida, assumimos, assim como Piñeros (2000), Gonçalves (2003) e Andrade (2008), 

uma restrição de alinhamento que advoga em favor do alinhamento de margens de categoria 

morfológica com margens de categoria prosódica. Na nossa proposta, diferentemente da proposta 

de Lee (2014), tal assunção de uma interface entre morfologia e prosódia não é proibida, uma vez 

que a informação morfológica está disponível durante a inserção de vocabulário. Uma vantagem 

de assumirmos essa interface está no fato de que podemos recorrer a unidades maiores da hierarquia 

prosódica, no caso a palavra prosódica, em vez de fazermos referência, como faz o autor em sua 

análise dos blends no francês, a uma restrição que se volte para o alinhamento de segmentos 

fonológicos. A restrição em questão, ALIGN (M ↔ P), que formularemos nos moldes de Piñeros 

(2000), Gonçalves (2003) e Andrade (2008), exige que uma das palavras-fonte se alinhe à esquerda 

do blend formado e a outra, à direita do blend formado, explicitando o padrão de formação dos 

blends que vimos no capítulo 1: AB + CD → AD.81 

 Com relação à manutenção segmental das palavras-fonte, assumimos aqui a Teoria da 

Correspondência com ênfase nos efeitos de identidade entre formas de output explicitados por 

Benua (1995) para os casos de reduplicação. A Teoria da Correspondência, que vê a 

correspondência como uma relação de mapeamento entre cadeias, assume a visão de 

 
80 Dentro do modelo híbrido adotado, Marangoni Junior (2020) e Scher e Marangoni Junior (2020) formulam essa 

restrição como PARSE1HEAD, que advoga em favor da realização de apenas um acento principal no blend. Aqui, 

optamos pela restrição NO-PWd* porque parece ser mais bem motivada em termos fonológicos, uma vez que diz 

respeito a questões de recursividade prosódica e, ainda, porque parece carregar em si um efeito templático de palavra 

prosódica, determinando a extensão máxima da formação, enquanto tal extensão máxima não é determinada de maneira 

transparente pela restrição acentual. Também vale ressaltar que, nos dois artigos citados, optou-se por manter a 

nomenclatura das restrições de Trommer (2001); aqui, todavia, optamos por manter a nomenclatura mais tradicional 

dentro da TO. 
81 Esta restrição de alinhamento é vista em Marangoni Junior (2020) e Scher e Marangoni Junior (2020) como uma 

restrição REFLECT[+Root]1[+Root]2, em que se postula a manutenção da ordem das raízes em input no blend formado. 
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Correspondência apresentada em (84) e se vale de restrições que militam contra a deleção e a 

inserção e que requerem identidade de traços entre segmentos correspondentes; outras restrições 

acerca da correspondência fiel forçam CONTIGUIDADE, LINEARIDADE E ALINHAMENTO de 

margens (cf. (85) para a formulação das três primeiras restrições). 

 

(84) Correspondência (cf. McCARTHY; PRINCE, 1995, tradução nossa)82 

Dadas duas cadeias S1 e S2, a correspondência é uma relação ℜ dos elementos de S1 aos 

elementos de S2. Os elementos α∈S1 e β∈S2 são referidos como correspondentes um do 

outro quando αℜβ. 

 

(85) Restrições de correspondência (adaptado de BENUA, 1995, p. 4) 

a. MAX: todo segmento em S1 tem um correspondente em S2; 

b. DEP: todo segmento em S2 tem um correspondente em S1; 

c. INDENT([F]): deve haver identidade de valores de traços entre segmentos 

correspondentes em S1 e S2. 

 

Nesse cenário, a reduplicação envolve correspondências múltiplas simultâneas, isto é, ela diz 

respeito tanto a uma relação entre input e output (correspondência Input-Output) quanto uma 

relação entre base e reduplicante (correspondência BR, que é uma correspondência Output-

Output). McCarthy e Prince (1995) propõem o esquema em (86) para a reduplicação, mostrando 

as relações de correspondência entre o input e o output e entre a base e o reduplicante. Benua 

(1995), na esteira desses autores, propõe o esquema em (87) para os casos de truncamento 

morfológico, como, por exemplo, os hipocorísticos do inglês, mostrando que o truncamento 

envolve duas relações de correspondência: uma entre o input e a base e a outra entre a base e a 

forma truncada. 

 

 

 

 
82 Trecho original (McCARHTY; PRINCE, 1995, p. 14): “Correspondence: Given two strings S1 and S2, 

correspondence is a relation ℜ from the elements of S1 to those of S2. Elements α∈S1 and β∈S2 are referred to as 

correspondents of one another when αℜβ.” 
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(86) Reduplicação (adaptado de BENUA, 1995, p. 5, apud McCARTHY; PRINCE, 1995) 

           Identidade Base-Reduplicante 

    Base    Reduplicante 

 

    Fidelidade Input-Output     Fidelidade Input-Reduplicante 

 

      Input 

 

(87) Truncamento morfológico (adaptado de BENUA, 1995, p. 6) 

       Identidade Base-Truncamento 

    Base    Forma Truncada 

 

         Fidelidade Input-Output 

 

    Input 

 

As relações em (87) nos mostram que, na formação das formas truncadas, o truncamento 

deve estar em correspondência unicamente com as formas em output, visto que é capaz de fazer 

referência a propriedades superficiais de tais formas, isto é, propriedades só existentes após a 

inserção de vocabulário e a prosodização da base. Uma diferença crucial entre (86) e (87) é que, 

no primeiro caso, a base e o reduplicante são produzidos simultaneamente, enquanto que, no 

segundo caso, as cadeias de output relacionadas entre si são palavras separadas; temos, assim, no 

segundo caso, uma correspondência que é uma relação transderivacional: a base e a forma truncada 

são formas de output separadas e prosodizadas cada uma por si, como podemos ver no exemplo 

em (88) para o hipocorístico Lar a partir de Larry. 
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(88) Truncamento: Lar (adaptado de BENUA, 1995, p. 6) 

Identidade Base-Truncamento 

    [l æ.r i]   [l æ r] 

 

         Fidelidade Input-Output 

 

    /l æ r i/ 

 

Aqui, propomos que podemos ampliar a relação de correspondência output-output para os 

blends (cf. Lee 2014 para uma proposta semelhante), uma vez que tanto no truncamento, quanto 

nos blends, estamos diante de casos de morfologia subtrativa em que a subtração dos segmentos 

no truncamento ou no blend é perceptível pela correspondência que os segmentos possuem com as 

bases em output. Dessa forma, o blending seria um truncamento dado entre duas ou mais bases, 

conforme podemos ver no esquema em (89). 

 

(89) Blending 

                 Identidade Bases-Blend 

          Base1, Base2
83       Blend 

 

         Fidelidade Input-Output 

 

    Input 

 

 Nesse sentido, propomos as restrições MAX-BASEBLEND e MAX-BASEMINBLEND, 

definidas com mais detalhes em (90)84. Essas restrições estão diretamente relacionadas ao conteúdo 

segmental dos blends, de forma a manter uma relação de correspondência com o conteúdo 

 
83 Vale ressaltar que, aqui, não estamos determinando que há uma ordem pré-determinada entre as bases que deve ser 

mantida nos blends, visto que a análise dos dados não nos permitiu determinar qual ordem seria essa; tais índices são 

puramente para diferenciar as duas bases e não carregam em si informações concernentes à ordem em que aparecem 

na cadeia em output. 
84 Também seria possível formularmos a contraparte destas restrições em DEP, que milita contra a inserção; todavia, 

tal tipo de restrição parece não ser tão atuante no blending, uma vez que não temos casos de blends que apresentam 

um segmento não encontrado nas duas palavras-fonte. 
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segmental das bases em output. Nós avaliamos que há uma certa tendência em se manter a 

configuração prosódica da palavra-fonte mais extensa em termos de estrutura silábica e em se 

manter a maior quantidade possível de segmentos da palavra-fonte menos extensa. Tal fato parece 

apontar para a necessidade de recuperabilidade semântica da palavra-fonte menos extensa através 

do conteúdo segmental, visto que o conteúdo prosódico cumpre este papel para a palavra-fonte 

mais extensa (cf. GRIES 2006, 2012). A atuação das restrições abaixo evidencia de certa forma 

esse comportamento. 

 

(90) Restrições da família MAX atuantes no blending 

a. MAX-BASEBLEND: todos os segmentos das bases devem estar presentes no blend 

formado; 

b. MAX-BASEMINBLEND: todos os segmentos da base mais curta devem estar presentes 

no blend formado. 

 

Seguindo Piñeros (2000), Gonçalves (2003) e Almeida (2008), também defendemos que é 

necessário postularmos uma restrição de identidade de traços, definida com detalhes em (91), de 

maneira que seja possível estabelecermos relações de correspondência entre o blend e as palavras-

fonte em termos de identidade de traços. Essa restrição, todavia, não é ranqueada nas posições mais 

altas do ranking ativo para o blending, uma vez que temos casos de blends que apresentam traços 

relacionados. Assim, por exemplo, em Ludnitta (Ludmilla + Anitta), poderíamos pensar que a 

sobreposição se faz no ponto em que há uma maior identidade de traços, que se dá entre os 

segmentos [n] e [m], ambos compartilhando um traço de nasalidade.  

 

(91) Restrições de identidade de traços 

a. IDENT-BASEBLEND: a especificação de traços dos segmentos dos blends deve ser 

idêntica à especificação de traços estabelecida nos segmentos das formas de base. 

 

Ainda é necessário pensarmos em como a informação morfológica se faz presente no 

blending. No cerne da TO, Kurisu (2001) observa a relação entre a informação morfológica 

presente em dada estrutura e a exponência fonológica que tal informação recebe. Nesse sentido, o 

autor propõe uma restrição chamada de REALIZE MORPHEME, que requer que todo morfema 
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subjacente receba algum tipo de exponência fonológica. Assumimos esta restrição para dar conta 

do fato, já observado por Lee (2014), de que precisamos de uma restrição que obrigue que ambas 

as palavras-fonte sejam realizadas no blend, de maneira que não tenhamos como resultado um 

blend formado unicamente por uma das palavras-fonte. Em (92), trazemos a descrição de tal 

restrição. 

 

(92) REALIZE MORPHEME (cf. KURISU, 2001, p. 39, tradução nossa)85 

Considere que α seja uma forma morfológica, β seja uma categoria morfossintática e F(α) 

seja a forma fonológica da qual F(α+β) é derivada para expressar uma categoria 

morfossintática β. Então, REALIZE MORPHEME é satisfeita com relação a β se e somente 

se F(α+β)≠F(α) fonologicamente. 

 

A restrição acima parece ser a versão morfológica da restrição MINIMAL CONTRIBUTION, 

que determinava que cada palavra prosódica deveria contribuir com um mínimo de um segmento 

para o blend. No caso da análise de Lee (2014), devemos lembrar que uma restrição de cunho 

morfológico não é possível porque ele assume que tal informação não está disponível para a 

fonologia: o blending é, para ele, um processo estritamente fonológico. Para a nossa hipótese, 

todavia, tal restrição é perfeitamente possível: o blending é, para nós, um fenômeno de interface 

morfologia-fonologia. 

Kurisu (2001), ao comentar sobre os processos não concatenativos existentes nas línguas 

do mundo, propõe o Quadro 4 abaixo para as restrições violadas para cada tipo de processo não 

concatenativo. 

 

 

 

 

 

 

 
85 Trecho original (KURISU, 2001, p. 39): “Realize Morpheme (RM): Let α be a morphological form, β be a 

morphosyntactic category, and F(α) be the phonological form from which F(α+β) is derived to express a 

morphosyntactic category β. Then RM is satisfied with respect to b iff F(α+β)≠F(α) phonologically.” 
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Quadro 4 - Relações entre os processos não concatenativos e a restrição violada em cada um deles 

(KURISU, 2001, p. 30) 

Processo Morfológico Restrição violada 

Morfologia subtrativa MAX 

Umlaut, supleção, mutação IDENT 

Epêntese morfológica DEP 

Metátese LINEARIDADE 

Infixação CONTIGUIDADE 

Reduplicação INTEGRIDADE 

Haplologia (fusão) UNIFORMIDADE 

 

No caso em questão, já vimos que a restrição MAX é de suma importância para a 

determinação do output ótimo. Além disso, podemos perceber que também há a necessidade de 

postularmos uma restrição de UNIFORMIDADE, que milita contra a existência de sobreposição de 

segmentos. Como vimos nas informações de natureza quantitativa deste capítulo (cf. Gráfico 2), a 

sobreposição é uma estratégia bastante comum nos blends; dessa forma, esta restrição, detalhada 

em (93), deve ser uma das mais baixas na hierarquia de restrições. Postular uma restrição que 

advogue a favor da sobreposição, todavia, não é interessante pois estaríamos postulando uma 

restrição específica para o blending; dessa forma, buscamos dar conta do comportamento formal 

dos dados por meio de restrições já existentes na gramática como um todo, de modo que possamos 

ver o processo como um processo gramatical. 

 

(93) Restrição de UNIFORMIDADE versão Output-Output 

a. UNIFORMIDADEBASE-BLEND: nenhum segmento do blend deve ter 

correspondentes múltiplos nas bases. 

 

Por fim, devemos ainda nos voltar para uma restrição de caráter acentual. Conforme visto 

anteriormente, os blends do PB são formados de maneira a se manter o acento da segunda palavra-

fonte. Dessa forma, assumimos a restrição de fidelidade acentual definida por Bat-El e Cohen 

(2012) e definida em (94). 
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(94) Restrição de fidelidade acentual (adaptada de BAT-EL; COHEN, 2012, p. 198) 

a. FAITHHEADWR: a sílaba acentuada do blend corresponde à sílaba acentuada da 

palavra-fonte à direita. 

 

A partir do conflito entre as restrições definidas acima, chegamos ao ranking de restrições 

para os blends em (95).  

 

(95) Ranking de restrições para o blending 

NO-PWd* >> REALIZE MORPHEME >> ALIGN (M ↔ P) >> MAX-BASEMINBLEND >> 

MAX-BASEBLEND >> FAITHHEADWR >> IDENT-BASEBLEND >> UNIFORMIDADEBASE-

BLEND. 

 

Em (96), (97) e (98) trazemos exemplos de tableaux para os blends do PB. Um breve 

comentário acerca dos tableaux: optamos por representar as palavras-fonte numa notação 

fonológica para representar o fato de que as restrições do blending têm acesso à prosódia das 

palavras-fonte, podendo fazer referência, por exemplo, a questões métricas. Sobre os símbolos: {} 

indicam margem de palavra morfológica, [] indicam margem de palavra prosódica, os segmentos 

em negrito fazem referência aos segmentos que estão em correspondência com ambas as palavras-

fonte, . indica fronteiras de sílabas e os segmentos sublinhados fazem referência à sílaba acentuada 

da palavra-fonte e do blend. 

 

(96) Tableau para o blend carnatal (carnaval + natal) 

  /kar.na.vau+na.tau/ NO-PWd* RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB IDENT UNIF 

a. [{{kar.na.vau}] 

[{na.tau}}] 
* !        

b. ☞ [{kar{na}tau}}]               * *    v a u * * 

c. [{{kar}{na.tau}}]               * *  n a v a ! u *   

d. [{{kar.na}{tau}}]   * * n ! a    

e. [{{na.t{a}r.na.vau}}]   * * u !    

f. [{{na}{na.vau}}]   * * t ! a u    

g. [{kar.na.vau}]  * !      
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(97) Tableau para o blend cariúcho (carioca + gaúcho) 

/ka.ri..kə+a.u.ʃo/ NO-PWd* RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB IDENT UNIF 

a. [{{ka.ri..kə}] 

[{ga.u.ʃo}}] 
* !        

b.☞ [{ka.ri}{u.cho}}]86               * *   k a g≠k  

c. [{{ka}{u.ʃo}}]               * *  r i  k a g≠k   

d. [{{ka}{ga.u.ʃo}}]   * *  r i  ! k a   

e. [{{ka.ri.}][{ú.ʃo}}] * !       

f. [{ka.ri..kə}]  * !       

 

(98) Tableau para o blend boadrasta (boa + madrasta) 

/boa+ma.dras.ta/ NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB IDENT UNIF 

a. [{{boa}] [{ma.dras.ta}}] * !        

b.☞ [{bo{a}dras.ta}}]               * *  m   

c. [{{bo}{dras.ta}}}]               * * a !     

d. [{{boa}{dras.ta}}]   * *  m a !   

e. [{{boa}{ta}}]   * *  m a ! d r a s t a   

f. [{ma.dras.ta}]  * !       

 

O que podemos ver nos tableaux acima é que os candidatos em (96b), (97b) e (98b) são 

aqueles que possuem uma melhor performance em termos das restrições ativas no blending. Esta 

análise se distancia de versões anteriores deste trabalho como Marangoni Junior (2020) e Scher e 

Marangoni Junior (2020), nas quais se propõe i) uma restrição PARSE [Root]σ, que serve 

basicamente como um molde de estrutura silábica, uma vez que milita em favor da manutenção, 

no blend formado, do mesmo número de sílabas de uma das raízes, e ii) uma restrição PARSE 

[Root]12, que advoga em favor da ambimorfemia. As restrições aqui propostas parecem se situar de 

maneira mais universal no sistema linguístico das línguas do mundo ao fazerem referência a 

informações mais gerais e não específicas ao blending em si. 

 
86No caso deste tableau, a relação de correspondência é mais ampla porque se dá pelo compartilhamento de traços, 

ainda que isso incorra em uma violação da restrição de identidade de traços. 
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4. 5 Considerações parciais 

 

 Neste capítulo, revisamos a literatura acerca dos aspectos morfofonológicos dos blends e 

discutimos a maneira pela qual os autores que se voltaram para esse processo buscaram explicá-lo 

em termos arquitetônicos, seja por meio das restrições da TO, seja por meio da Enciclopédia na 

MD. Em seguida, analisamos nosso corpus e mostramos os resultados acerca do comportamento 

morfofonológico dos blends, principalmente em termos de posição do acento, número de sílaba, 

ordem das palavras e configuração estrutural do ponto de junção entre as palavras-fonte. Com base 

nessas duas empreitadas, propomos um conjunto de restrições que ajudam a prever a boa formação 

de um blend, sendo que tais restrições deixam visível a interface morfologia-fonologia do processo, 

uma vez que acessam ambos os tipos de informação. A motivação para as restrições propostas se 

baseia na comparação com outras hipóteses, o que nos leva a defender que, em nossa proposta, 

conseguimos explicar um maior número de dados. Todavia, vale ressaltar que, num modelo como 

a TO e num processo como o blending, não defendemos que tal ranking de restrições seja visto 

como uma verdade irrefutável e categórica: estamos diante de uma tendência de formação dos 

blends, não esperamos, pois, que todos os dados do nosso corpus se adequem perfeitamente à 

hierarquia de restrições proposta. Isso mostra também a vantagem de configurarmos a inserção de 

vocabulário no caso do blending nos moldes da TO, em detrimento da MD, visto que, no cerne 

desta, procura-se uma generalização categórica, sendo que os casos de exceções representam 

problemas para a análise, principalmente quando tais exceções dizem respeito a questões 

fonológicas. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

A INTERFACE MORFOLOGIA-FONOLOGIA-PRAGMÁTICA NOS BLENDS 

 

Este capítulo sintetiza a nossa proposta, unindo a análise morfossintática e morfopragmática 

do capítulo 3 com a análise morfofonológica do capítulo 4, derivando blends passo a passo no 

modelo híbrido que defendemos aqui e que foi apresentado no capítulo 2. A partir dessa derivação, 

fica comprovada a necessidade de postularmos o blending como um fenômeno atuante na interface 

morfologia-fonologia-pragmática, de maneira que temos um composto sintático avaliativo em que 

um morfema avaliativo é responsável por carregar instruções de boa formação morfofonológica e 

de boa formação pragmática em PF e LF, respectivamente. 

 

5. 1 O blending é um fenômeno de interface 

 

 A caracterização exata da natureza do blending é um assunto recorrente na literatura sobre 

o assunto e, conforme pudemos ver anteriormente, não há um consenso entre os autores. Enquanto 

alguns autores defendem, por exemplo, que se trata de um processo estritamente fonológico (cf. 

LEE, 2015), outros autores se atentam para o caráter pragmático do processo, visto que ele está 

diretamente relacionado ao estabelecimento de efeitos estilísticos (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 

2014, NÓBREGA; MINUSSI, 2015). A hipótese aqui desenvolvida busca fornecer um tratamento 

completo ao fenômeno em questão, o que é visto pelo fato de que assumimos que se trata de um 

processo na interface sintaxe-morfofonologia-pragmática. Trata-se, pois, de um fenômeno 

linguístico rico que traz dificuldades para as análises dentro de modelos de arquitetura da gramática 

específicos. 

 Quando observamos com maior detalhamento as relações entre as palavras-fonte e entre 

elas e o blend formado, podemos perceber tendências de comportamento que nos permitem 

entender o blending como um processo sistemático de formação de palavras. É esta linha de 

raciocínio que seguimos nesta dissertação: i) em termos morfossintáticos, mostramos que os blends 

se assemelham aos compostos devido, principalmente, ao seu comportamento categorial e às 
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relações sintáticas estabelecidas entre as palavras-fonte; ii) em termos semântico-pragmáticos, 

traçamos um paralelo entre a morfologia avaliativa, presente em casos como os diminutivos, os 

aumentativos, os superlativos e as formas truncadas, por exemplo, e o blending, evidenciando que, 

nestes, temos também uma leitura semântica avaliativa que pode se realizar de acordo com 

diferentes traços pragmáticos, como a jocosidade e a pejoratividade, para citar alguns; iii) em 

termos morfofonológicos, mostramos que o blend é formado de acordo com a atuação de um 

ranking de restrições de boa formação, alinhamento e correspondência, de maneira que a visão 

estereotipada de não concatenatividade dá lugar a uma sistematização na subtração, principalmente 

quando observamos a relação entre o blending e o truncamento morfológico, por exemplo. 

 Neste capítulo, sintetizamos a nossa proposta ao destacarmos os principais pontos 

levantados e discutidos no decorrer da dissertação para que, por fim, possamos apresentar exemplos 

da derivação que aqui propomos. 

 

5. 1. 1 Resumo dos aspectos morfossintáticos 

 

 Morfossintaticamente, nós mostramos, no capítulo 3, que o comportamento dos blends em 

termos categoriais e em termos das relações sintáticas entre as palavras-fonte os aproxima dos 

compostos, na concepção universal de composição proposta por Nóbrega (2014) e Nóbrega e 

Panagiotidis (2020). Segundo os autores, um composto é formado por duas raízes já categorizadas 

que se encontram em uma dada relação sintática entre si, a qual pode ser de subordinação, 

atribuição e coordenação (repetimos as definições em (99) a seguir) e que são posteriormente 

categorizadas por um terceiro núcleo categorizador, responsável pela definição do domínio do 

composto.  

 

(99) Relações gramaticais internas aos compostos e aos blends (cf. BISETO; SCALISE, 2005, 

NÓBREGA 2014, NÓBREGA; PANAGIOTIDIS 2020) 

a. Subordinação: relação núcleo-complemento, dada por set-Merge 

b. Atribuição: relação núcleo-modificador, dada por pair-Merge  

c. Coordenação: relação conjuntiva dada por uma conjunção e ou ou que toma dois 

constituintes que se encontram em uma relação simétrica, desfazendo tal simetria 

via movimento para fins de rotulação da estrutura. 
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A análise dos dados do nosso corpus nos mostrou que também nos blends podemos perceber 

a existência de uma relação sintática definida entre as palavras-fonte que se adequa àquelas 

propostas acima. Dessa forma, consideramos que a distinção entre os compostos e os blends se dá 

em dois pontos de interface: semanticamente, temos uma leitura avaliativa nos blends que está 

ausente dos compostos (comparar, por exemplo, peixe-espada e Chattoso (chato + Mattoso), ambos 

apresentando uma relação sintática atributiva entre suas palavras-fonte, mas que se diferenciam 

pelo efeito semântico-pragmático desencadeado) e essa leitura avaliativa desencadeia traços 

pragmáticos quando a estrutura derivada é acessada pela Enciclopédia na interface conceitual; 

morfofonologicamente, temos a perda ou a sobreposição de segmentos fonológicos que é dada pela 

atuação de restrições morfofonológicas que militam acerca da configuração preferida para a forma 

de output. Nossa proposta se diferencia das demais ao postular que tais instruções de interface já 

estão presentes na estrutura sintática derivada pela sintaxe e que não precisa ser acessada ou 

construída em algum componente extragramatical da gramática. 

Desse modo, consideramos o blending como um subtipo dos compostos em que há uma 

leitura avaliativa: os blends são formados por duas raízes já categorizadas que se encontram em 

uma dada relação sintática (relação de subordinação, atribuição ou coordenação), sendo que um 

morfema avaliativo, [Eval], é adjungido à estrutura e a estrutura avaliativa derivada é concatenada 

a um terceiro núcleo categorizador, responsável pelo domínio da composição. Trazemos 

novamente a árvore sintática proposta para os blends no capítulo 3 em (100). Vale ressaltar que 

nos abstemos de comentar acerca dos blends subordinados devido à baixa quantidade de dados 

desse tipo no nosso corpus. 

 

(100) Árvore sintática para os blends: composição avaliativa 

a. Blends atributivos 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1         √R1     n2  √R2    
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b. Blends coordenados 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

     3      3 
n2             √R2  &  n1P 

      3 

   n1   √R1 

 

5. 1. 2 Resumo dos aspectos morfopragmáticos 

 

 Com relação aos aspectos morfopragmáticos dos blends, no capítulo 3, discutimos a 

plausibilidade de postularmos um morfema avaliativo responsável pela leitura apreciativa do 

processo e chegamos à conclusão, com base em Villalva (2000), Prieto (2005) e Scher (2011, 2013, 

2018), de que há uma relação bastante expressiva entre os casos de modificação morfológica. Os 

diminutivos, os aumentativos, os superlativos, as formas truncadas e os blends, por exemplo, 

podem ser agrupados sob um mesmo rótulo: morfologia avaliativa.  

 Ao revisitar as características propostas por Scalise (1984) e Villalva (2000) para a 

morfologia avaliativa, pudemos concluir, com base nos dados do nosso corpus, que os blends se 

adequam a tais características, como a modificação da leitura semântica da base e a manutenção da 

categoria sintática da base, para citar algumas. Propusemos, além disso, uma nova característica 

para tais casos: a existência de uma leitura pragmática para a formação. Nos casos dos blends, 

propusemos que tal leitura pragmática pode ser de jocosidade, de afetividade, de pejoratividade e 

de hibridez. Em termos sintáticos, postulamos que tal morfema avaliativo deve se adjungir à 

estrutura complexa formada, pois tem uma função sintático-semântica relacionada à modificação 

semântica da leitura do composto, não sendo, portanto, uma projeção funcional (contra PRIETO, 

2005). Concluímos, assim, como Scher e Marangoni Junior (2020), que o blending traz evidências 

para a postulação de um morfema avaliativo presente na Lista 1. 
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5. 1. 3 Resumo dos aspectos morfofonológicos 

 

Com relação aos aspectos morfofonológicos, descritos no capítulo 4, analisamos os dados 

do nosso corpus de acordo com critérios como constituição e extensão silábica, pauta acentual, 

local da junção das palavras-fonte e ordem das palavras-fonte. A análise dos dados nos levou a 

postular algumas tendências na formação dos blends, tais como, por exemplo, a manutenção no 

blend do acento da palavra-fonte mais à direita e a indeterminação da ordem das palavras-fonte em 

termos da relação sintática estabelecida entre elas.  

Após uma revisão da literatura que se concentrou nos aspectos morfofonológicos dos 

blends, postulamos as restrições em (101) para a boa formação morfofonológica dos blends e o 

ranking de restrições em (102); juntos, eles permitem que observemos certas tendências na forma 

fonológica dos blends. 

 

(101) Restrições atuantes no blending 

a. NO-PWd*: não deve haver recursividade no nível da palavra prosódica, de modo 

que o blend tenha apenas um acento principal; 

b. REALIZE MORPHEME: todo morfema subjacente deve receber algum tipo de 

exponência fonológica; 

c. ALIGN (M ↔ P): deve haver coincidência entre margens de palavras prosódicas 

e margens de palavras morfológicas; 

d. MAX-BASEMINBLEND: maximização do conteúdo segmental da forma de base 

mínima no blend; 

e. MAX-BASEBLEND: maximização do conteúdo segmental das formas de base no 

blend; 

f. FAITHHEADWR: a sílaba acentuada do blend corresponde à sílaba acentuada da 

palavra-fonte mais à direita; 

g. IDENT-BASEBLEND: a especificação de traços dos segmentos dos blends deve 

ser idêntica à especificação de traços estabelecida nos segmentos das formas de 

base; 

h. UNIFORMIDADEBASE-BLEND: nenhum segmento do blend deve ter 

correspondentes múltiplos nas bases. 



183 
 

(102) Ranking de restrições para o blending: 

NO-PWd* >> REALIZE MORPHEME >> ALIGN (M ↔ P) >> MAX-BASEMINBLEND >>  

MAX-BASEBLEND >> FAITHHEADWR, IDENT-BASEBLEND, UNIFORMIDADEBASE-BLEND 

 

5. 2 Derivando blends 

 

 Nesta seção, aplicaremos a hipótese desenvolvida no decorrer da dissertação a alguns dos 

dados do corpus, trazendo a árvore sintática para cada um, as instruções semântico-pragmáticas 

para cada um e a inserção de vocabulário para cada um. Por questões de espaço, derivamos seis 

exemplos do nosso corpus, escolhidos com base em suas características morfossintáticas e 

morfofonológicas para que possamos avaliar o nível de previsibilidade da proposta. 

 

(103) Blends escolhidos para derivação 

a. Chafé (chá + café): blend fonológico e atributivo; 

b. Briluz (brilho + luz): blend morfológico e coordenado; 

c. Sedanapo (seda + guardanapo): blend do tipo portmanteau e atributivo; 

d. Praático (Praat + prático): blend do tipo telescope e atributivo; 

e. Madonitta (Madona + Anitta): blend fonológico e coordenado; 

f. Boadrasta (boa + madrasta): blend semântico e atributivo. 

 

No passo a passo da derivação no modelo híbrido aqui proposto, primeiramente há a seleção 

dos itens da Lista 1 necessários para a formação de um blend atributivo ou coordenado. Os itens 

necessários são: duas raízes, três núcleos categorizadores, o morfema avaliativo e a conjunção (no 

caso dos blends coordenados). As duas raízes serão, primeiramente, concatenadas a um núcleo 

categorizador, o qual pode ser um nome, um adjetivo ou um verbo (nos blends escolhidos, tais 

valores são a pra ‘prático’ e ‘boa’ e n para os demais). Essas raízes já categorizadas estabelecem 

uma relação sintática entre si: assumindo Nóbrega (2014) e Nóbrega e Panagiotidis (2020), essa 

relação sintática pode ser estabelecida por pair-Merge nos casos de blends atributivos e por meio 

de uma conjunção nos casos de blends coordenados. Em seguida, tais raízes, categorizadas em uma 

determinada relação sintática, são concatenadas a um morfema avaliativo, que se adjunge à 

estrutura sintática formada de maneira a modificar seu conteúdo sintático-semântico. Por fim, a 
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estrutura avaliativa derivada é concatenada a um terceiro núcleo categorizador, responsável por 

determinar que tal estrutura é um composto. Com isso, chegamos às estruturas sintáticas em (104): 

 

(104) Estruturas sintáticas para os blends escolhidos87: 

a. Chafé (chá + café) 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1        √CHÁ   n2  √CAFÉ 

 

b. Briluz (brilho + luz) 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

      3    3 
         n2        √LUZ  &  n1P 

     3 
n1       √BRILH 

 

c. Sedanapo (seda + guardanapo) 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1        √SED   n2  √GUARDANAP  

 
87 Vale ressaltar que, nas árvores aqui propostas, as marcações de classe nominal, como em brilh-o, e de gênero, como 

em bo-a, só são adicionadas à estrutura pós-sintaticamente, no componente morfológico. 
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d. Praático (Praat + prático) 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      a2 

     3          3 
  n1     √PRAAT   a2  √PRATIC 

 

e. Madonitta (Madonna + Anitta) 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

      3    3 
         n2  √ANITTA &  n1P 

     3 
n1       √MADONNA 

 

f. Boadrasta (boa + madrasta) 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
a1      n2 

     3          3 
  a1      √BO        n2  √MADRASTA 

 

A estrutura formada sintaticamente e dotada dos nós dissociados adicionados no 

componente morfológico deve ser, então, enviada para as interfaces interpretativas PF e LF. 

Admitimos aqui a posição de Embick (2010) acerca do domínio de fases no nível da palavra. 

Segundo o autor, um núcleo categorizador, n, v ou a, é um núcleo de fase; todavia, é somente 

quando um novo categorizador é concatenado à estrutura que ocorre o Spell-Out do núcleo de fase 

presente em seu complemento. Assim, assumindo que, em (105) abaixo, x e y são núcleos 
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categorizadores cíclicos e W e Z são núcleos funcionais não cíclicos, o domínio imediato de um 

categorizador na posição de x com uma raiz não desencadeia Spell-Out, uma vez que não há um 

núcleo cíclico em seu complemento, mas somente uma raiz. Dessa forma, é somente quando o 

segundo núcleo categorizador y se concatena à estrutura que ocorrerá o Spell-Out da estrutura, visto 

que, nessas condições, haverá um núcleo cíclico no seu domínio.  

 

(105) Proposta para a noção de fase no nível da palavra (cf. EMBICK, 2010, p. 37) 

 

 

Assumir essa teoria de fases no nível da palavra garante que, na inserção de vocabulário, as 

duas estruturas de palavra derivadas estejam presentes e passem pela inserção de vocabulário e de 

informação prosódica de modo que se possam estabelecer as relações de correspondência entre as 

formas de base em output e o blend. Caso contrário, se assumíssemos uma proposta segundo a qual 

todo núcleo categorizador é um núcleo fásico (cf. MARANTZ, 2001), nada impediria que as 

informações fonológicas e semânticas das duas raízes estivessem devidamente realizadas e, assim, 

teríamos que postular algum mecanismo para fazer com que ambas entrem em uma relação de 

output com o blend formado. 

No caso dos blends, a estrutura é enviada para a inserção de vocabulário somente quando o 

terceiro núcleo categorizador é concatenado à estrutura. No ramo de PF, temos a inserção de 

vocabulário, a qual leva em conta os itens de vocabulário em (106) para cada blend. 
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(106) Itens de vocabulário simplificados para os blends escolhidos 

a. Chafé (chá + café) 

Input: [√183, n1] [Eval] [√777,n2] 

Output: chá: [√183, n1] Ø: [Eval] café: [√777, n2] 

b. Briluz (brilho + luz) 

Input: [√123, n1] [Eval] [√452,n2]  

Output: brilho: [√123, n1] Ø: [Eval] luz: [√452, n2] 

c. Sedanapo (seda + guardanapo) 

Input: [√593, n1] [Eval] [√705,n2]  

Output: seda: [√593, n1] Ø: [Eval] guardanapo: [√705, n2] 

d. Praático (Praat + prático) 

Input: [√1523, n1] [Eval] [√854, n2]  

Output: Praat: [√1523, n1] Ø: [Eval] prático: [√854, n2] 

e. Madonitta (Madonna + Anitta) 

Input: [√903, n1] [Eval] [√827,n2]  

Output: Madonna: [√903, n1] Ø: [Eval] Anitta: [√827, n2] 

f. Boadrasta (boa + madrasta) 

Input: [√55, n1] [Eval] [√251,n2]  

Output: boa: [√55, n1] Ø: [Eval] madrasta: [√251, n2] 

 

Uma hipótese que poderíamos levantar nesse caso é a de que, no contexto do morfema 

avaliativo, as raízes selecionadas no blending são realizadas por um alomorfe de raiz diferente da 

realização plena, em alguns casos, ou iguais a esta, em outros. Teríamos, assim, um caso de 

alomorfia de raiz. Todavia, não iremos discutir esta questão em detalhes porque não nos parece 

claro se uma análise por alomorfia de raiz é compatível com o mecanismo de inserção de 

vocabulário por ranking de restrições aqui defendido. A análise por alomorfia da raiz não consegue 

determinar com exatidão quais partes das raízes categorizadas farão parte do blend derivado; nesse 

sentido, nossa proposta parece trazer resultados mais satisfatórios, pois elenca tendências formais 

dos blends que são ocasionadas pela maneira como a inserção de vocabulário é realizada. 

Dada a configuração sintática derivada, a estrutura enviada para a interface fonética sofre a 

inserção de vocabulário por meio de tableaux nos moldes da TO que selecionam o candidato ótimo 
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a output com base na sua performance nas restrições ativas no blending. Em (107) abaixo, trazemos 

os tableaux para os blends escolhidos. 

 

(107) Tableaux para os blends escolhidos 

a. Chafé (chá + café) 

/ʃa ka.fɛ/ NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{ʃa}] [{ka.fɛ}}] * !         

b.☞ [{ʃ{a}fɛ}}]               * *  K   * 

c. [{{ʃa}{fɛ}}}]               * *  k a !    

d. [{{ʃ}{a.fɛ}}]   * * a !     

e. [{{ʃ}{ɛ}}]   * * a !     

f. [{ka.fɛ}]  * !        

 

b. Briluz (brilho + luz) 

// NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{}] [{}}] * !         

b.☞ [{}{}}]               * *      

c. [{{br}{}}]               * * l !     

d. [{{bri.}{}}]   * * l !     

e. [{{luz}{}}]   * *  b r i !     

f. [{}]  * !        
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c. Sedanapo (seda + guardanapo) 

// NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{}] 

[{}}] 
* !         

b.☞ [{{}}}]               * *     * 

c. [{{}{}}}]               * *  !       

d. [{{{}}]   * *  !       

e.[{{}{}}]
88 

* !  * *      

f. [{}]  * !        

 

d. Praático (Praat + prático) 

/ʃʃi./ NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{ʃ}] 

[{ʃi.}}] 
* !         

b. [{{ʃi}.}}]               * *   *  * * ! * * 

c. [{{}{ʃi.}}}]               * * a !      

d. [{{}{ʃ}}]   * *   !    

e.☞ 

[{{.}{ʃi.}}]89 

  * *   *  * 

f. [{ʃi. }]  * !        

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Neste caso, parece que estamos formando um composto. Além do fato de não ser exatamente o sentido exigido, 

também postulamos que temos dois acentos aqui, como nos compostos. 
89 Neste caso, vemos como a sobreposição fonológica não é a força motriz do blend: no caso em questão, o candidato 

ótimo não possui segmentos sobrepostos, mas apresenta uma forma fonológica idêntica à do candidato b, que apresenta 

segmentos ambimorfêmicos. Este ponto merece maior atenção em estudos futuros, se esta hipótese estiver no caminho 

certo. 
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e. Madonnita (Madonna + Anitta) 

/ / NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN
90  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{}] 

[{}}] 
* !         

b.☞ [{.do{n}i.ta}}]               * *     * 

c. [{{}{}}}]               * *      

d. 

[{{}{}}] 

* !        

e. [{{}{}}]   * *  
 

   

f. [{}]  * !        

 

f. Boadrasta (boa + madrasta) 

// NO-

PWd* 

RM ALIGN MAX-

BBMIN  

MAX-BB FAITH IDENT UNIF 

a. [{{} 

{}}] 
* !         

b.☞ [{{}}}]               * *     * 

c. [{{}{}}}]               * * a !      

d. [{{}{}}]   * *      

e. [{{}{}}]   * *  


   

f. [{}]  * !        

 

As instruções para a interpretação semântica e os efeitos pragmáticos dados a partir dos 

blends estão elencadas em (108). 

 

(108) Interpretação semântica e efeitos pragmáticos dos blends escolhidos 

a. Chafé (chá + café) 

Relação semântica: modificação de uma qualidade comumente atrelada ao café 

 
90 Neste caso, representamos as perdas segmentais das duas bases na mesma restrição MAX, dado que ambas possuem 

a mesma extensão silábica e, assim, para determinar qual seria a base mínima seria necessário recorrer a outros critérios 

fonológicos. Esta discussão, todavia, foge do escopo desta dissertação e não possui um papel crucial na determinação 

do output ótimo no tableau em questão. 
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Efeito pragmático: jocoso/pejoratividade (trata-se da avaliação por parte de um 

falante acerca de um café fraco, que remete ao gosto de um chá) 

b. Briluz (brilho + luz) 

Leitura semântica: intensificação 

Efeito pragmático: afetividade/melhorativo (trata-se da avaliação por parte do 

falante de algo que é duplamente iluminado ou brilhante) 

c. Sedanapo (seda + guardanapo) 

Leitura semântica: modificação da função comumente atrelada ao objeto 

guardanapo 

Efeito pragmático: jocosidade (trata-se da avaliação por parte do falante acerca do 

fato de se usar um guardanapo para bolar um cigarro de maconha, ao invés da seda, 

que seria o mais apropriado)91 

d. Praático (Praat + prático) 

Leitura semântica: atribuição de uma qualidade a um software 

Efeito pragmático: afetividade/jocosidade (trata-se da avaliação por parte do falante 

acerca do software Praat, considerando-o como algo prático; tem-se, assim, uma 

avaliação positiva)92  

e. Madonitta (Madonna + Anitta) 

Leitura semântica: junção das características de duas entidades [+humanas] 

Efeito pragmático: afetividade/jocosidade (trata-se da avaliação por parte do falante 

acerca da relação interpessoal e profissional entre as duas cantoras)93 

f. Boadrasta (boa + madrasta) 

Leitura semântica: modificação das características de uma entidade 

Efeito pragmático: afetividade/jocosidade (trata-se da avaliação por parte do falante 

acerca das características que o senso-comum precipitadamente atribui à figura da 

madrasta; tem-se, assim, uma avaliação positiva) 

 

 
91 Contexto de utilização do blend: popularizado por uma música da drag queen Glória Groove que se chama Sedanapo. 
92 Contexto de utilização do blend: criado pela comissão do Tardes de Linguística na USP para fazer referência a um 

evento de introdução ao software Praat. 
93 Contexto de utilização do blend: popularizado no momento em que as duas cantoras lançaram um feat juntas. 
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5. 3 Avaliando a proposta 

 

 A hipótese aqui desenvolvida possui o diferencial de articular as motivações 

morfossintáticas, morfofonológicas e pragmáticas do blending e o explica dentro de um modelo de 

arquitetura da gramática específico. Apesar do grande volume de estudos acerca do processo, a 

maioria dos estudos foca em apenas um de tais aspectos, relegando os demais a um segundo plano. 

Na nossa proposta, porém, todos os aspectos supracitados são essenciais e imprescindíveis para a 

derivação de um blend. Nesse sentido, postulamos que o blending não é um fenômeno unicamente 

fonológico, como alguns autores já citados defendem: o blending é um fenômeno de interface, que 

abarca motivações morfossintáticas, morfofonológicas e semântico-pragmáticas. 

 Dentro da morfologia dita derivacional, a presente proposta postula que toda formação de 

palavras é intencional, no sentido de que acessa raízes alocadas na Lista 1 e as manipula de maneira 

a criar certos efeitos pragmáticos ou para designar novos conceitos e novas relações estabelecidas 

entre entidades do mundo. A vantagem de um modelo híbrido como o proposto é que não 

precisamos relegar os fenômenos morfológicos ditos não concatenativos a um local 

extragramatical, dado que pouco se sabe acerca de como este componente deve ser formulado e de 

como ele é capaz de manipular restrições linguísticas e distorcê-las. Eles são, na verdade, parte da 

gramática como um todo à medida em que passam a ser vistos como epifenômenos observáveis no 

componente fonológico a partir de uma certa configuração sintática. 

 Nossa proposta, todavia, não está isenta de críticas. Aqui, comentamos acerca de duas delas: 

i) o modelo escolhido e ii) a motivação para a postulação de um morfema avaliativo. No primeiro 

caso, estamos diante de uma discussão atual e fervorosa acerca da plausibilidade explicativa de 

dois modelos teóricos distintos, a saber, a TO e a MD. Apesar de nossa proposta se valer de um 

modelo que une os aspectos favorecidos por cada uma destas teorias – a morfofonologia, no caso 

da TO, e a morfossintaxe, no caso da MD –, ela possui o inconveniente de postular dois 

componentes gerativos na arquitetura da gramática do falante. A questão da tendência a uma certa 

configuração fonológica, cara à MD, que se baseia na categoricidade da inserção de vocabulário, é 

pouco motivada num modelo como a MD, que precisaria recorrer a mecanismos pouco elucidativos 

como as regras de reajuste, a alomorfia de raiz ou o acesso extra da Enciclopédia à inserção de 

vocabulário, mecanismos estes que não predizem a exata configuração fonológica dos blends 

derivados. Em contrapartida, a TO, apesar de apresentar mecanismos capazes de prever uma certa 
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tendência fonológica, não consegue prever a estrutura complexa interna dos blends e, na maioria 

dos casos, recorre à existência de um léxico gerativo que estoca uma série de bases morfológicas e 

mecanismos de formação de palavras a partir de tais bases. 

 Um segundo fator que deve ser motivado em estudos futuros é o tratamento conferido à 

morfologia avaliativa. Ao assumirmos um morfema avaliativo presente na derivação sintática, 

estamos considerando que tal informação é relevante sintaticamente; todavia, sua função mais 

visível pragmática. Nesta dissertação, buscamos trazer argumentos favoráveis à assunção de um 

morfema avaliativo presente na Lista 1; entretanto, nossa proposta ainda é pouco elucidativa à 

medida em que não crava o tipo exato de traços semânticos com os quais estamos lidando.  

 Acreditamos que estudos de aquisição da linguagem que se voltem para a existência ou não 

do blending desde os estágios iniciais da aquisição e estudos experimentais que busquem testar a 

percepção dos falantes acerca dos blends existentes podem contribuir para a explicitação do 

funcionamento do processo nas línguas do mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Qual é o local do blending na teoria linguística? Esta é a pergunta que norteou a análise 

proposta nesta dissertação e para a qual procuramos desenvolver uma resposta. Na literatura acerca 

do assunto, podemos perceber uma certa oscilação no que concerne ao estatuto linguístico de tal 

processo de formação de palavras, ora considerado como um fenômeno assistemático e irregular e, 

assim, situado num componente extragramatical, ora considerado como um fenômeno sistemático 

e regular, passível de uma explicação linguística em termos de previsibilidade de funcionamento. 

No primeiro caso, o caráter subtrativo do processo e a motivação pragmática presente faz com que 

ele seja tratado como uma instância do jogo de palavras, em que estão vigentes versões distorcidas 

das restrições de boa formação estrutural (cf. PIÑEROS, 2004). No segundo caso, o blending é 

visto como um processo linguístico por excelência: parte-se de um input de natureza fonológica 

(cf. LEE, 2015) ou de natureza morfofonológica (cf. ARAÚJO, 2000) ou de natureza semântico-

pragmática (cf. MINUSSI; NÓBREGA, 2014 e NÓBREGA; MINUSSI 201) e chega-se a um 

resultado estruturalmente determinado pela natureza do input. 

A partir da revisão da literatura sobre o assunto e da análise de um corpus de pesquisa 

composto por 415 dados, pudemos constatar que o blending é um processo linguístico gramatical. 

Mais especificamente, ele é um processo na interface entre morfologia, fonologia e pragmática, de 

maneira que os três tipos de informações são essenciais para a delimitação do resultado. A assunção 

de que se trata de um processo extragramatical que se vale de restrições específicas é enfraquecida 

pela análise aqui proposta à medida em que trazemos argumentos empíricos e teóricos para 

defender seu status linguístico: em termos morfossintáticos, evidenciamos que o blend é um 

subtipo dos compostos que se diferencia dos casos prototípicos de composição por apresentar uma 

leitura avaliativa; em termos semântico-pragmáticos, argumentamos em favor da aproximação 

entre o blending e os casos de morfologia dita avaliativa, como os diminutivos, os aumentativos, 

os superlativos e as formas truncadas, para citar alguns; em termos morfofonológicos, mostramos 

que é possível predizer a configuração estrutural do candidato a output ótimo a partir da interação 

entre restrições já motivadas na literatura linguística, sem precisar recorrer a restrições específicas 

ao processo em questão. 
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Nesse sentido, nos aproximamos da hipótese de Ralli e Xydopoulos (2012), segundo a qual 

os blends são um tipo especial de compostos: estruturalmente, eles pertencem ao conjunto dos 

compostos; superficialmente, em contextos particulares, eles perdem parte de sua forma, sendo que 

tal redução na forma é feita de maneira intencional pelo falante, devido a necessidades 

comunicativas. A análise proposta aqui se aproxima da análise dos autores no sentido de assumir 

que tais formações são um subtipo da composição, mas se afastam dessa classificação ao defender 

que a intenção avaliativa do falante é codificada sintaticamente pela presença de um morfema 

avaliativo; dessa forma, não é o falante que, intencionalmente, decide o ponto de junção entre as 

palavras, isso é derivado por meio de um ranking de restrições específico. 

O modelo de arquitetura da gramática que adotamos nesta dissertação é um modelo híbrido 

que se vale dos princípios sintáticos da Morfologia Distribuída (a formação de palavras e a 

formação de sentenças são realizadas no mesmo componente, a computação sintática, e obedecem 

às mesmas operações sintáticas, Merge e Move) e dos princípios morfofonológicos da Teoria da 

Otimidade (a inserção de vocabulário, isto é, a determinação do exponente fonológico para uma 

dada configuração sintática é feita por meio de rankings de restrições conflitantes entre si que 

avaliam candidatos a output de maneira a determinar qual, entre eles, é o output ótimo para a 

derivação em questão). Assumimos, assim, uma versão da Otimidade Distribuída (cf. TROMMER, 

2001) aplicada aos casos de morfologia derivacional, visto que o modelo de Trommer diz respeito 

essencialmente aos casos de morfologia flexional. 

Sintaticamente, com base na delimitação da composição presente em Nóbrega (2014) e 

Nóbrega e Panagiotidis (2020), defendemos que o blend é um subtipo da composição que apresenta 

uma leitura avaliativa. Dessa forma, o blend é formado por duas raízes já categorizadas que se 

encontram em uma dada relação sintática (de subordinação, de atribuição ou de coordenação). Em 

seguida, um morfema avaliativo presente na Lista 1 e responsável pela leitura sintático-semântica 

de avaliação presente no processo é adjungido à estrutura formada; por fim, a estrutura avaliativa 

derivada é categorizada por um terceiro núcleo categorizador, responsável pela determinação de 

que estamos diante de uma única unidade sentencial. Nesse sentido, assumimos as estruturas em 

(109) e (110) para os blends atributivos e coordenados, respectivamente, os quais são os alvos da 

análise aqui proposta. A estrutura derivada sintaticamente sofre Spell-Out com a concatenação do 

terceiro núcleo categorizador, um núcleo fásico, de acordo com a proposta de derivação por fases 

de Embick (2010), e será lida pelas interfaces interpretativas PF e LF. 
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(109) Árvore sintática para os blends atributivos 

n3P 
            3 

n3         <nP> 
    3 

  <nP>         [Eval] 
       3 
n1      n2 

     3          3 
  n1         √R1     n2  √R2    

 

(110) Árvore sintática para os blends coordenados 

n3P 
             3 

         n3  &P 
    3 

&P        [Eval] 
     3 
n2P  &’ 

     3      3 
n2             √R2  &  n1P 

      3 

   n1   √R1 

 

Na estrutura morfológica, os morfemas dissociados, como as informações de classe formal, 

são adicionados à estrutura para satisfazer requerimentos específicos de uma dada língua. No 

caminho para PF, consideramos que a inserção de vocabulário é feita por meio da avaliação dos 

candidatos a output para um dado input de acordo com restrições de boa formação 

morfofonológica. As restrições foram propostas de acordo com a observações dos padrões 

estruturais dos blends, por exemplo, a exigência de que se tenha apenas um acento principal no 

blend, de forma que duas palavras morfológicas complexas sejam alinhadas às margens de uma 

única palavra prosódica, o que leva à perda ou à sobreposição de segmentos no blend formado em 

relação às suas palavras-fonte, e a tendência métrica em se manter a sílaba acentuada da palavra-

fonte mais à direita. Em (111) recapitulamos as restrições propostas aqui para o blending. 
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(111) Restrições atuantes no blending 

a. NO-PWd*: não deve haver recursividade no nível da palavra prosódica, de modo 

que o blend tenha apenas um acento principal; 

b. REALIZE MORPHEME: todo morfema subjacente deve receber algum tipo de 

exponência fonológica; 

c. ALIGN (M ↔ P): deve haver coincidência entre margens de palavras prosódicas 

e margens de palavras morfológicas; 

d. MAX-BASEMINBLEND: maximização do conteúdo segmental da forma de base 

mínima no blend; 

e. MAX-BASEBLEND: maximização do conteúdo segmental das formas de base no 

blend; 

f. FAITHHEADWR: a sílaba acentuada do blend corresponde à sílaba acentuada da 

palavra-fonte mais à direita; 

g. IDENT-BASEBLEND: a especificação de traços dos segmentos dos blends deve 

ser idêntica à especificação de traços estabelecida nos segmentos das formas de 

base; 

h. UNIFORMIDADEBASE-BLEND: nenhum segmento do blend deve ter 

correspondentes múltiplos nas bases. 

 

Na interface semântica, admitimos que o morfema avaliativo proposto e que se concatena 

à estrutura formada por duas raízes já categorizadas em uma dada relação sintática por adjunção 

não altera nem a especificação categorial das raízes categorizadas nem a relação sintática entre as 

raízes, sendo responsável unicamente por uma modificação sintático-semântica ao codificar uma 

leitura avaliativa por parte do falante acerca de uma dada entidade, de um dado objeto ou de uma 

dada situação. Esta especificação semântica ocasiona efeitos pragmáticos de jocosidade, 

afetividade e pejoratividade, por exemplo, revelando a posição do falante diante daquilo que a 

pessoa diz. Em (112) trazemos uma sistematização semântico-pragmática para o blending. 
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(112) Sistematização semântico-pragmática para o blending 

a. Leitura semântica: modificação semântica por avaliação; 

b. Leitura pragmática: jocosidade, afetividade, melhoratividade, pejoratividade, 

hibridez (produto). 

 

A proposta aqui desenvolvida torna evidente a necessidade de postularmos uma interface 

morfologia-fonologia-pragmática na derivação dos blends. Propomos, assim, que o blend é um 

subtipo dos compostos que se diferencia dos compostos prototípicos por possuir uma leitura 

avaliativa responsável por uma modificação semântica das raízes já categorizadas em uma dada 

relação sintática entre si – de subordinação, atribuição ou coordenação – envolvidas no processo e 

por ocasionar certos efeitos pragmáticos. Fonologicamente, a perda ou a sobreposição fonológicas 

características deste processo são consequências naturais da interação entre restrições 

morfofonológicas em conflito entre si, as quais preferem uma certa configuração estrutural. A 

blendtividade do fenômeno está, portanto, na sua criatividade, produtividade, efetividade e na sua 

representatividade entre os processos morfológicos atuais de formação de palavras. 
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ANEXOS 
 

 

 Nas próximas 11 páginas, trazemos o corpus da nossa pesquisa, com a análise detalhada 

daquelas características dos dados que já foram citadas anteriormente nesta dissertação, a saber, 

quais são as palavras-fonte que originam o blend, as informações categoriais das palavras-fonte e 

do blend formado, as relações sintáticas existentes entre as palavras-fonte, o efeito semântico-

pragmático dado no blend a partir da junção das duas palavras-fonte, o número de sílaba das 

palavras-fonte e do blend formado, a distinção entre portmanteaux, telescopes e indefinidos (cf. 

(82)), a pauta acentual do blend formado em relação às palavras-fonte, a existência ou não de 

sobreposição fonológica, os segmentos perdidos no blend em relação às palavras-fonte e o tipo de 

blend (fonológico, morfológico ou semântico, cf. (76)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blend Palavras-fonte Categoria Relações sintáticas Semântica/Pragmática Sílabas Port + Teles Acento (pf 1/2) Sobreposição Segmentos perdidos Tipo
Abacaxana Acabaxi + Xana N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 5 Telescope da pf 2 x i 1
Aborrescente Aborrescido + Adolescente V + N = N Subordinação Pejorativo 4 + 5 = 5 Portmanteau da pf 2 e c e r // a d o l 1
Abreijos Abraço + Beijos N + N = N Coordenação Afetividade 3 + 2 = 3 Portmanteau das pfs 1 e 2 - a ç o / b 2
Acãoxonado Apaixonado + Cão A + N = A Atribuição Afetividade 5 + 1 = 5 Portmanteau da pf 2 - p a i 2
Acrigel Acrílico + Gel N + N = N Coordenação Híbrido (produto) 4 + 1 = 3 Indefinido da pf 2 - l i c o 2
Adultescente Adulto + Adolescente N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 5 = 5 Portmanteau da pf 2 - o // a d o l 2
Alcoonteceu Álcool + Aconteceu N + V = V Subordinação Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 k o n l // a 1
Alfássio Alface + Cássio N + N = N Atribuição Pejorativo 5 + 2 = 4 Indefinido da pf 2 - b e t i z a r 2
Alfetrar Alfabetizar + Letrar V + V = V Coordenação Híbrido 3 + 2 = 3 Portmanteau das pfs 1 e 2 a s (c e ss) e // c 1
Almojanta Alomoço + Janta N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 2 = 4 Telescope da pf 2 - ç o 2
Alucicrazy Alucinada + Crazy A + A = A Coordenação Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau da pf 2 - n a d a 2
Amaranja Amarelo + Laranja N + N = N Coordenação Híbrido 4 + 3 = 4 Portmanteau da pf 2 a r e l o // l 1
Aminimigo Amigo + Inimigo N + N = N Coordenação/Atribuição Pejorativo 3 + 4 = 5 Telescope da pf 2 i g o 1
Amirricos Amigo + Ricos N + A = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope da pf 2 - g o 2
Analfabruto Analfabeto + Bruto A + A = A/N Coordenação/Atribuição Pejorativo 5 + 2 = 5 Portmanteau da pf 2 b e t o 1
Analfaburro Analfabeto + Burro A + A = A/N Coordenação/Atribuição Pejorativo 5 + 2 = 5 Portmanteau da pf 2 b e t o 1
Apertamento Apertado + Apartamento A + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 5 = 5 Portmanteau da pf 2 r t a d o // p a 1
Argumentira Argumento + Mentira N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 3 = 5 Telescope da pf 2 m e n t o 1
Asquerola Asquerosa + Acerola A + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 e r o s a // a c 1
Atacarejo Atacado + Varejo N + N = N Coordenação Híbrido 4 + 3 = 5 Telescope pf 2 a d o // v 1
Atletiba Atlético + Coritiba N + N = N Coordenação Afetividade 4 + 4 = 4 Portmanteau da pf 2 t i c o // c o r i 1
Atrapalhaço Atrapalhaço + Palhaço A + A/N = N Atribuição Jocoso 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 1 e pf 2 p a l h a d o 1
Autotrocínio Auto + Patrocínio BP + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 - p a 2
Balovni Balão + Ovni N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - ã o 2
Barbeludo Barbudo + Cabeludo A + A = A Coordenação Jocoso/Afetividade 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 b u d o // c a 1
Barquário Bar + Aquário N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - a 2
Barxi Bar + Taxi N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - t a 2
Batatalhau Batata + Bacalhau N + N = N Coordenação/Atribuição Híbrido (produto) 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 a b a c 1
Batatop Batata + Top N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 t a 1
Bebemorar Beber + Comemorar V + V = V Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 e r // c o m 3
Belíndia Bélgica + Índia N + N = N Coordenação Jocoso/Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 - g i c a 2
Benzatheus Benzadeus + Matheus Exp. + N = N Atribuição Jocoso/Afetividade 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 a d e u s // m 1
Bestarel Besta + Bacharel N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 a b a c h 1
Bicitáxi Bicicleta + Táxi N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - c l e t a 2
Blogayrinha Blogueirinha + Gay N + A = N Atribuição Jocoso 4 + 1 = 4 Portmanteau pf 2 g - 1
Boacumba Boa + Macumba A + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 a m 3
Boadrasta Boa + Madrasta A + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 a m 3
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Boadrinha Boa + Madrinha A + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 a m 3
Boilarina Boi + Bailarina N + N = N Atribuição Pejorativo 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 i b a 1
Bolsominion Bolsonaro + Minion N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - n a r o 2
Bolsomito Bolsonaro + Mito N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - n a r o 2
Bordela Bordel + Novela N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 e l n o v 1
Bostânica Bosta + Botânica A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 t a b o 1
Bótimo Bom + Ótimo A + A = A Coordenação Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 o m 1
Bradescravo Bradesco + Escravo N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 e s c o 1
Brangelina Brad Pitt + Angelina Jollie N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a d i 1
Brasgentina Brasil + Argentina N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - i l // a r 2
Brasiguaio Brasileiro + Paraguaio A/N + A/N = A/N Atribuição Híbrido 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - l e i r o // p a r a 2
Brasinhol Brasileiro + Espanhol A/N + A/N = A/N Coordenação Híbrido 4 + 3 = 3 Indefinido pf 2 - l e i r o // e s p a 2
Brazul Brazil + Azul N + N = N Coordenação Híbrido (produto) 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 a z i l 1
Brigadeironha Brigadeiro + Maconha N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 3 = 5 Telescope pf 2 o m a c 1
Brigatone Brigadeiro + Panetone N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - d e i r o // p a n e 2
Brilhorela Brilho + Cinderela N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - c i n d e 2
Briluz Brilho + Luz N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 2 l h o 1
Brincriação Brincadeira + Criação N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 c a d e i r a 1
Bringar Brincar + Brigar V + V = V Coordenação Jocoso 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 - c a r // b r i 2
Brisadeiro Brisa + Brigadeiro N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a b r i g 1
Brokini Broxante + Bikini A + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - x a n t e // b i 1
Brumar Bruna Marquezine + Neymar N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - n a // n e i 2
Bruna Lacrezine Bruna Marquezine + Lacre N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 e m a r k 1
Burrocracia Burro + Burocracia A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 b u r o - 1
Cabeleleila Cabeleleira + Leila N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 1 e pf 2 l e i r a 1
Cacaína Caca + Cocaína N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 c a c o 1
Caipiflor Caipirinha + Flor N + N = N Atribuição Produto 4 + 1 = 3 Indefinido pf 2 - r i nh a 2
Caipifruta Caipirinha + Fruta N + N = N Atribuição Produto 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - r i nh a 2
Caipilé Caipirinha + Picolé N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 3 = 3 Indefinido pf 2 - r i n h a // p i c o 2
Caipilima Caipirinha + Lima N + N = N Atribuição Produto 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - r i nh a 2
Caipiroca Capirinha + Piroca N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 p i r i nh a 1
Caipivodka Caipirinha + Vodka N + N = N Atribuição Produto 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 p i r i n h a 1
Caligrafeia Caligrafia + Feia N + A = N Atribuição Pejorativo 4 + 3 = 5 Telescope pf 2 - r i nh a 2
Camaronese Camarão + Maionese N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 f i a 1
Camisinholência Camisinha + Violência N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 4 = 5 Telescope pf 2 - ã o // m a i 2
Canceriemo Canceriano + Emo A + A = A Atribuição Jocoso 4 + 4 = 6 Telescope pf 2 - a // v i 2
Canecopo Caneca + Copo N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 - a n o 2
Cansástico Cansativo + Fantástico A + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 c a 1
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Cantautor Cantor + Autor N + N = N Coordenação Híbrido 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a t i v o // f a n t 1
Cantriz Cantora + Atriz N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 - o r 2
Cãobio Cão + Câmbio N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 2 Indefinido pf 2 t o r a // a 1
Cãominhada Cão + Caminhada N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 1 - c â m 2
Cãopeão Cão + Campeão N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - c a 2
Capestrocínio Capes + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - c a m 2
Capiranha Caipira + Piranha A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 - p a 2
Carentena Carente + Quarentena A + N = N Atribuição Jocoso 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a r e n t e k u 1
Cariúcho Carioca + Gaúcho A + A = A Atribuição Afetividade 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 - o c a // g a 2
Carnatal Carnaval + Natal N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 n a v a l 1
Carolinda Carolina + Linda N + A = N Atribuição Afetividade 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 l i n a 1
Carrokê Carro + Caraokê N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 2 + 4 = 3 Indefinido pf 2 o k a r a 1
Cartocoach Cartolouco + Coach N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - l o u c o 2
Cartomente Cartomante + Mente N + V = N Subordinação Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 m a n t e 1
Cartonojo Cartolouco + Nojo N + A = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - l o u c o 3
Catumarão Catupiry + Camarão N + N = N Coordenação Híbrido (produto) 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 - p i r y // c a 2
Catupireza Catupiry + Calabreza N + N = N Coordenação Produto 4 + 4 = 5 Telescope pf 2 r i // k a l a b 1
Celebutante Celebridade + Debutante N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 4 = 5 Portmanteau pf 2 e b r i d a d e // d 1
Chaconha Chá + Maconha N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 a m 1
Chafé Chá + Café N + N = N Atribuição Pejorativo 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 a c 1
Charreata Chá de bebê + Carreata N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a c 1
Chatolouco Chato + Cartolouco A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 t o c a r 1
Chattoso Chato + Mattoso A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t o m a 1
ChernoDrake Chernobyl + Drake A/N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - b y l 3
Chernolê Chernobyl + Rolê A/N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 o b y l // r 1
Chernomacho Chernobyl + Macho A/N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - b y l 2
Chevelho Chevete + Velho N + A = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 v e t e 1
Chicletarson Chiclete + Larson N + N = N Atribuição Jocoso/Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - e // l 2
Chocobom Chocolate + Bom N + A = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 1 = 3 Indefinido pf 2 - l a t e 2
Chocobox Chocolate + Box N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 1 = 3 Indefinido pf 2 - l a t e 2
Chococo Chocolate + Coco N + N = N Coordenação Híbrido (produto) 4 + 2 = 3 Indefinido pf 2 c o l a t e 1
Chocólatra Chocolate + Alcoólatra N + A = N Atribuição Jocoso 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 c o l a t e // a l 3
Chocolícia Chocolate + Delícia N + A = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 l a t e // d e 1
Chocotone Chocolate + Panetone N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - l a t e // p a n e 2
Chocrilos Chocolate + Sucrilhos N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 4 + 3 = 3 Indefinido pf 2 c o l a t e // s u 1
Chulézitos Chulé + Baconzitos N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - b a c o n 2
Chupedulta Chupeta + Adulta N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 - t a // a 2
Churvete Churros + Sorvete N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 r o s // s o 1
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Chuvete Churros + Sorvete N + N = N Atribuição Híbrido (produto) 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - r o s // s o r 2
Chuville Chuva + Joinville A + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 3 Indefinido pf 2 v o s a // j o i n 1
Cinepreto Cinema + Preto N + A = N Atribuição Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - m a 2
Ciroddad Ciro + Haddad N + N = N Coordenação Jocoso 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - a 2
Ciscarelli Ciscar + Cicarelli V + N = N Subordinação Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 c a r c i 1
Clorocana Cloroquina + Cana N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 k i n a 1
Comefogo Comercial + Botafogo N + N = N Coordenação Afetividade 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - r c i a l // b o t a 2
Conceituau Conceitual + Uau N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 u a u - 1
Conegliminas Conegliano + Minas N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 - a n o 2
ConSertão Concerto + Sertão N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 s e r t o 1
Construcalhas Construção + Calhas N + N = N Coordenação Híbrido (produto) 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 c a o 1
Controversátil Controverso + Versátil A + A = A Coordenação Jocoso 4 + 3 = 5 Telescope pf 2 v e r s o 1
Coponheiro Copo + Companheiro N + N = N Atribuição Jocoso/Afetividade 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - c o m p a 1
Coroca Vírus Corona Vírus + Coroca N + A/N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 c o r o n a 1
Coronasutra Corona + Cama Sutra N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 4 = 5 Telescope pf 1 - c a m a 2
Corrafour Corra + Carrefour N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - c a r e 2
Craquético Craque + Raquético N + A = N/A Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a k e r 1
Crazil Crazy + Brazil N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 r a z i b 1
Crentino Crente + Cretino A + A = A Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t i c r e 1
Crionça Criança + Onça N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 - a n ç a 2
Croasonho Croassaint + Sonho N + N = N Coordenação Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 s ã 1
Crossfá Crossfit + Sofá N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 2 Indefinido pf 2 - f i t i // s o 2
Darkzenda Dark + Fazenda N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - f a 2
Debrown De boa + Brown A + N = N Atribuição Jocoso 3 + 1 = 2 Telescope pf 2 b o a 1
Dedoches Dedo + Fantoches N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 o f a n t 1
Deleitura Deleite + Leitura N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 l e i t e 1
Demogracinha Democracia + Gracinha N + A = N/A Atribuição Meliorativo/Afetividade 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 2 - c r a c i a 2
Desamasandro Dessamasando + Sandro V + N = N Subordinação Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 s a n d o 1
Desembargarete Desembargadora + Margarete N + N = N Atribuição Jocoso 6 + 4 = 6 Portmanteau pf 2 a r g a d o r a // m 1
Desinchá Desinchar + Chá V + N = N Subordinação Produto 3 + 1 = 3 Portmanteau pf 2 c h a r 1
Desinshot Desinchá + Shot N + N = N Atribuição Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 c h a a 1
Desnecessauro Desnecessário + Dinossauro A + N = N Atribuição Jocoso 5 + 4 = 5 Portmanteau pf 2 s a r i o // d i n o 1
Diciopédia Dicionário + Enciclopédia N + N = N Coordenação Produto 4 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 o n á r i o // e n c i c l 2
Dilmãe Dilma + Mãe N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 2 m a - 1
Dilmais Dilma + Mais N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 2 m a - 1
Dilmalandra Dilma + Malandra N + A = N/A Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 m a - 1
Ditadoria Ditador + Dória N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 d o r - 1
Divossauros Divos + Dinossauros N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o d i n 1
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Docudrama Documentário + Drama N + N/A = N/A Coordenação Produto 5 + 2 = 4 Indefinido pf 2 - m e n t á r i o 1
Doidamares Doida + Damares A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 d a - 1
Domingay Domingar + Gay V + N = N Subordinação Jocoso 3 + 1 = 3 Portmanteau pf 2 g o 1
Dragatar Drag + Avatar N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 m i r // d o 1
Dragvista Drag + Revista N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - a v 2
Dramédia Drama + Comédia N + N = N Coordenação Produto 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - r e 2
Dromingo Dormir + Domingo V + N = N Subordinação Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 m c o 1
Edinitta Edit + Anitta N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 - t i // a 2
Eliminight Eliminação + Night N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 n a ç ã o 1
Embalixo Embalar + Lixo V + N = N Subordinação Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 l a r 1
Enxadachim Enxada + Espadachim N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a d a e s p 1
Epilepsódios Epilepsia + Episódios N + N = N Atribuição Pejorativo 6 + 4 = 6 Portmanteau pf 2 p i s i a 1
Esclitóris Escritório + Clítoris N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 c r i t ó r i o 1
Escragiário Escravo + Estagiário N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 a v o // e s t 1
Espanglês Espanhol + Inglês N + N = N Coordenação Afetividade 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 - nh o l // i n 2
Espanibéria Espanha + Ibéria N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 3 = 5 Telescope pf 2 - h a 2
Esquedofrênico Esquerda + Esquisofrênico A + A = A Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 a k a n 1
Esquerdalha Esquerda + Canalha N + A = N Atribuição Pejorativo 3 + 6 = 6 Portmanteau pf 2 - a // e s k i s 2
Estagflação Estagnação + Inflação N + N = N Coordenação Híbrido 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 2 - n a ç ã o // i n 2
Estremexer Estemecer + Mexer V + V = V Coordenação Híbrido 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 m e c e r 1
Estrogobingo Estrogonoff + Bingo N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 - n o f i 2
Estrondaloso Estrondoso + Escandaloso A + A = A Coordenação Híbrido 4 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 n d o s o // e s c a 1
Euquipe Eu + Equipe N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - e 2
Eurasia Europa + Ásia N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 - o p a 2
Exagelado Exagerado + Gelado A + A = A/N Atribuição Produto 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 2 g e r a d o 1
Expoesia Exposição + Poesia N + N = N Atribuição Híbrido 4 + 4 = 5 Telescope pf 2 p o s i ç ã o 1
Fadaberta Fada + Roberta N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - r o 2
Familicia Família + Milícia N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 m i l i a 1
Farmais Farmácia + Mais N + N = N Coordenação Produto 3 + 1 = 2 Indefinido pf 2 m a c i a 1
Fedorante Fedor + Desodorante N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 4 Indefinido pf 2 d o r d e s o 1
Fedoritos Fedido + Doritos A + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 d o r - 1
Fedorume Fedor + Chorume N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 o r ch o 1
Felicidiet Felicidade + Diet N + A = N/A Atribuição Jocoso 5 + 3 = 6 Telescope pf 2 d a d e 1
Felinista Felina + Feminista N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 i n a // f e m 1
Feluz ano novo Feliz ano novo + Luz N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 2 l i 1
Feminejo Feminino + Sertanejo A + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 n i n o // s e r t a 1
Feshow Fechou + Show V + N = V Subordinação Jocoso 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 ch o u - 1
Filhocracia Filho + Democracia N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 o d e m 1
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Flamerda Flamengo + Merda N + A = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 m e n g o 1
Fode truck Food truck + Fode truck V + N = N Subordinação Jocoso 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 f u d 3
Forroça Forró + Roça N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 r o - 1
Forrogode Forró + Pagode N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - p a 2
Franburguer Frango + Hambúrguer N + N = N Atribuição Produto 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - g o // h a m 2
Franfilé Frango + Filé N + N = N Atribuição Produto 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 - g o 2
Franglês Francês + Inglês A + A = A Coordenação Híbrido 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 n c ê s // i 1
Friendesemana Friend + Fim de semana N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 n d i f i 1
Frigopinto Frigobar + Pinto N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - b a r 3
Funknejo Funk + Sertanejo N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - s e r t a 2
Fuscasa Fusca + Casa N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 c a - 1
Futelama Futebol + Lama N + N = N Atribuição Híbrido 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - b o l 2
Futevôlei Futebol + Vôlei N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - b o l 2
Futirão Futebol + Mutirão N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 u t i b o l // m 1
Futsal Futebol + Salão Composto encurtadoAtribuição - 3 + 2 = 3 Composto encurtado- - b o l // ã o -
Gachorro Gato + Cachorro N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 a t o // c 1
gaymer Gay + Gamer A + N = N Atribuição Jocoso 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 g a i - 1
Gayroto Gay + Garoto A + N = N Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - g a 2
Gayúcho Gay + Gaúcho A + A = A Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - g a 2
Gelouco Gelado + Louco A + A = A Coordenação Produto 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 l a d o 1
Ginecologina Ginecologista + Gina N + N = N Atribuição Jocoso 6 + 2 = 6 Portmanteau pf 2 g i s t a 1
Globeleza Globo + Beleza N + N = N Atribuição Produto 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 b o 1
Glocal Global + Local A + A = A Coordenação Híbrido 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 l o b a l 1
Goianobyl Goiânia + Chernobyl N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 n i a // ch e r 1
Gourfé Gourmet + Café A + N = N Atribuição Produto 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - m ê // c a 2
Grãomelete Grão + Omelete N + N = N Atribuição Híbrido 1 + 4 = 4 Composto justapostopf 2 o - 1
Gratiluz Gratidão + Luz N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 1 = 3 Portmanteau pf 2 - d ã o 2
Gretchidão Gretchen + Gratidão N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t i n // g r a 1
Halloqueen Haloween + Queen N + N = N Atribuição Produto 3 + 1 = 3 Portmanteau pf 2 - w e n 2
Hallowini Haloween + Fini N + N = N Atribuição Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - w e n 2
Hallownitta Haloween + Anitta N + N = N Atribuição Produto 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 - w e n // a 2
Halterocopismo Halterofilismo + Copo N + N = N Atribuição Jocoso 6 + 2 = 6 Telescope pf 1 e pf 2 - f i l // o 3
Heliponto Helicóptero + Ponto N + N = N Atribuição Híbrido 5 + 2 = 4 Indefinido pf 2 - c ó p t e r o 2
Hidrocrisia Hidro + Hipocrisia BP + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 o hi p 1
Homossensuais Homossexual + Sensuais N + A = N/A Atribuição Jocoso 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 2 s e x u a l 1
Horrorível Horroroso + Terrível A + A = A Coordenação Pejorativo 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 r o s o // t e 1
Hospitaú Hospital + Itaú N + N = N Atribuição Produto 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 i t a l 1
Impastor Impostor + Pastor A + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 p o s t o r 1
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Indiespensável Indie + Indispensável N + A = N/A Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 i n d i - 1
Indioleta Índio + Borboleta N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o b o r b 1
Irmãe Irmã + Mãe N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 m a - 1
Irmãotrocínio Irmão + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 - p a 2
Jaíça Japão + Suíça N + N = N Coordenação Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - p ã o // s u 2
Jakezine Jakelyne + Bruna Marquezine N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 k e m a r 1
Javaporco Javali + Porco N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - l i 2
Jelena Justin Bieber + Selena Gomez N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - u s t i n 2
Jojolieta Jojo + Julieta N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 - j u 2
Jolipe Jojo + Lipe N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 - j o 2
Joliza Jônatas + Eliza N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - n a t a s // e 2
Jumebra Jumento + Zebra N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 e n t o // z 1
Jundsondas Jundiaí + Sondas N + N = N Coordenação Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - a í 2
Junhoese Junho + Maionese N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - m a i o n 2
Kpapo K-pop + Papo N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 p o p i 1
Ladruf Ladrão + Maluf A/N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - ã o // m a l 2
Lambaeróbica Lambada + Aeróbica N + N = N Atribuição Híbrido 3 + 4 = 6 Telescope pf 2 a d a 1
Lambeijo Lambida + Beijo N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 b i d a 1
Lavazap Lavajato + Zap N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - j a t o 2
Leitorastê Leitor + Namastê N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - n a m 2
Lentanet Lenta + Internet A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - i n t e r 2
Letflix Letícia + Netflix N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t i c i a // n e 1
Lindeusa Linda + Deusa A + A = A Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 d a 1
Lindimais Lindo + Demais A + A = A Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 d o 1
Lipiano Lipe + Mariano N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 i m a r 1
Literalinda Literatura + Linda N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 5 + 2 = 5 Portmanteau pf 2 - t u r a 2
Literasutra Literatura + Kama sutra N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 4 = 5 Portmanteau pf 2 a t u r a // k a m 1
Lixeratura Lixo + Literatura N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 - o // l i t 2
Lobsmulher Lobsomem + Mulher N + N = N Atribuição Híbrido 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - o m e n 3
Loucomotiva Louca + Locomotiva A + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 c o l o 1
Ludmico Ludmilla + Mico N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 m i l a 1
Ludnitta Ludmilla + Anitta N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 - m i l a // a 2
Luhanna Lucas + Rihanna N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - k a s // r i 2
Lukira Lucas + Shakira N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - k a s // sh a 2
Luló Lulu Santos + Michel Teló N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 l u // t e 1
Macarrão carvonaraCarvão + Carbonara N + A = A Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 c a r v ã o 1
Macarronese Macarrão + Maionese N + N = N Atribuição Híbrido 3 + 4 = 5 Telescope pf 2 - ã o // m a i 2
Madelatto Madalê + Gelatto N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 - a l ê // g 2
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Madonitta Madonna + Anitta N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 n a // a 1
Mãecarrão Mãe + Macarrão N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - m a 2
Mãedrasta Mãe + Madrasta N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - m a 3
Mãeonese Mãe + Maionese N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 i m a 1
Mãeracujá Mãe + Maracujá N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - m a 2
Mãetega Mãe + Manteiga N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - m a n 2
Mãetrocínio Mãe + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - p a 2
Mallufioso Malluf + Mafioso N + A = N/A Atribuição Pejorativo 3 + 4 = 5 Telescope pf 2 f i m a 1
Malular Malufar + Lula V + N = V Subordinação Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 l u f 1
Mamãe Papaya Mamãe + Mamão Papaya N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 1 m a m a o 1
Manuverso Manu + Aranhaverso N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 4 Indefinido pf 2 - a r a nh a 3
Maratoma Maratona + Toma N + V = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 t o n a 1
Maravigold Maravilha + Gold A + A = A Coordenação Jocoso 4 + 2 = 5 Telescope pf 2 - lh a 2
Mariavilhosa Maria + Maravilhosa N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 5 = 6 Telescope pf 2 a m a r 1
Marinoivo Marido + Noivo N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - d o 2
Mascne Mascára + Acne N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 k a r a // a 1
Masofofo Masoquista + Fofo A + A = A Atribuição Meliorativo/Afetividade 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - k i s t a 2
Mastersexo Masterchef + Sexo N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - ch e f i 2
Matel Mato + Motel N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 t o // m o 1
Mautorista Mau + Motorista A + N = N Atribuição Pejorativo 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - m o 2
Medidas Medusa + Midas N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 - u s a // m 2
Meganitta Megan + Anitta N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 a n - 1
Memeverso Meme + Aranha verso N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 4 Telescope pf 2 - a r a nh a 3
Mesversário Mês + Aniversário N + N = N Atribuição Produto 1 + 5 = 4 Indefinido pf 2 - a n i 3
Metflix Meter + Netflix V + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 e t e r // n 1
Micheque Michele + Cheque N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 ch e l e 1
Minionfestação Minion + Manifestação N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 - m a n i 2
Moitel Moita + Motel N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 t a // m o 1
Mokolate Moka + Chocolate N + N = N Atribuição Produto 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 k a // ch o 1
Monalice Monalisa + Alice N + N = N Coordenação Jocoso 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 a l i s a 1
Monitrouxa Monitor + Trouxa N + A = N/A Atribuição Jocoso 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 t o r 1
Monocelha Mono + Sobrancelha BP + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau 2 pf - s o b r a n 2
Monstruação Monstro + Menstruação A + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 n s t r u m e 1
Morangoxinha Morango + Coxinha N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 3 = 5 Telescope pf 2 o k 1
Namorena Namorada + Morena N + A = N/A Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 t ê 1
Namorido Namorado + Marido N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 m o r a d a 1
Natown Natal + Town N + N = N Coordenação Jocoso 4 + 3 = 4 Portmanteau pf 2 r a d o // m a 1
Nescafé Nestlé + Café N + N = N Atribuição Produto 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 t a l 1
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Nescau Nestlé + Cacau N + N = N Atribuição Produto 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 - t l e 2
Neuronha Neura + Noronha N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - t l e // k a 2
Neymaradona Neymar + Maradona N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 r a // n o 1
Neymito Neymar + Mito N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 m a r - 1
Nicelos Nicole + Marcelo N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 3 Telescope pf 2 m a r 1
Nim Não + Sim N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 k o l e // m a r 1
Noitícia Noite + Notícia N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 1 = 1 Portmanteau pf 2 - ã o 2
Nuventania Nuvem + Ventania N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t e // n o 1
Oleoísa Óleo + Heloísa N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 5 Telescope pf 2 v e n - 1
Omentir Omitir + Mentir V + V = V Coordenação Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o e l 1
Omepizza Omelete + Pizza N + N = N Atribuição Produto 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 m i t i r 1
Ovonese Ovo + Maionese N + N = N Atribuição Produto 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - l e t i 2
Pãe Pai + Mãe N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o m a i 1
Pagofunk Pagode + Funk N + N = N Coordenação Híbrido 1 + 1 = 1 Portmanteau pf 2 a i // m 1
Paimito Pai + Mito N + A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - d e 2
Painitto Pai + Anitta N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - a 2
Paitrocínio Pai + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - p a 2
Pãopivara Pão + Capivara N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - k a 2
Paquete Paquita + Paniquete N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 4 = 3 Indefinido pf 2 k i t a // p a n i 1
Participassivo Participativo + Passivo A + A = A Coordenação Jocoso 6 + 3 = 6 Portmanteau pf 2 p a t i v o 1
Passiely Passe + Kassiely N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a s i k 1
Peixplexa Peixe + Perplexa N + A = A Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - e // p e r 2
Pensatempos Pensamentos + Passatempos N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 s a m e n t o // p a 1
Pescópia Pesquisa + Cópia N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 k i s a 1
Petêlho PT + Pentelho N + A = N/A Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 t e p e n 1
Pikachorro Pikachu + Cachorro N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 ch u // k a 1
Pilantropia Pilantra + Filantropia A  N = N Atribuição Pejorativo 3 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 i l a n t r a // f 1
Pitboy Pitbull + Boy N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 1 = 3 Portmanteau pf 2 b u l 1
Planteus Planta + Mateus A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 t a // m a 1
Pobreflix Pobre + Netflix A + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 i n e t 1
Politicanagem Política + Sacanagem N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 4 = 6 Telescope pf 2 k a s a 1
Pomochoro Pomodoro + Choro N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - d o r o 2
Populácio Popular + Inácio A + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 a r // i n 1
Portinglês Português + Inglês A + A = A Coordenação Híbrido 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 - u g ê s 2
Portunhol Português + Espanhol A + A = A Coordenação Híbrido 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - g ê s // e s p ã 2
Praatico Praat + Prático N + A = N/A Atribuição Jocoso 3 + 3 = 4 Telescope pf 1 e pf 2 á t i p r 1
Prantosocorro Pranto + Pronto socorro N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 1 p r n t o o 3
Presidengue Presidente + Dengue N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 d e n t i 1
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Primã Prima + Irmã N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 m a i r 1
Priscílios Priscila + Cílios N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 s i l a 1
Proesia Prosa + Poesia N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o s a // p 1
Promochila Promoção + Mochila N + N = N Atribuição Produto 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 m o ç ã o 1
Promoxonei Promoção + Apaixonei N + V = V Subordinação Produto 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - ç ã o // a p a i 2
Prostiputa Prostituta + Puta N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - t u t a 2
Psicotário Psicopata + Otário A + A = A Atribuição Pejorativo 5 + 3 = 5 Portmanteau pf 2 o p a t a 1
Quadradynho Quadradinho + Dynho N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 d i nh o - 1
Quaranwine Quarentena + Wine N + N = N Coordenação Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 e n a 1
QuarentEmo Quarentena + Emo N + A = N/A Atribuição Jocoso 2 + 4 = 6 Telescope pf 1 k u a r t a 3
Quarentena - feiraQuarentena + Quarta-feira N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - t e n a 2
Rabuken Rabo + Haduken N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 u r a d 1
Recifolia Recife + Folia N + N = N Atribuição Produto 3 + 3 = 5 Telescope pf 2 f e 1
Reggay Reggae + Gay N + A = N/A Atribuição Jocoso 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 g a i - 2
Renovascão Renovação + Vasco N + N = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 v a ç ã o 1
Retrospecanitta Retrospectiva + Anitta N + N = N Atribuição Jocoso 6 + 3 = 6 Portmanteau pf 2 - t i v a 2
RetrospectDIVA Retrospectiva + Diva N + N = N Atribuição Jocoso 6 + 2 =6 Portmanteau pf 2 - t i v a 2
Riovéillon Rio + Reveillon N + N = N Atribuição Produto 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - r e 2
Ritachuelo Rita + Riachuelo N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 a r i 1
Rocknaldo Rock + Ronaldo N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 - r o 2
Ronalducho Ronaldo + Gorducho N + A = N/A Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 d o // g o r 1
Rondohell Rondonópolis + Hell N + N = N Atribuição Jocoso 5 + 1 = 3 Indefinido pf 2 - n ó p o l i s 2
Roubartilhar Roubar + Compartilhar V + V = V Coordenação Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a r c o m p 1
Roubodízio Roubo + Rodízio N + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 o r 1
Rumix RuPaul + Remix N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - p au l // r e 2
Sacolé Saco + Picolé N + N = N Atribuição Produto 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 k o p i 1
Sambatear Samba + Sapatear V + V = V Coordenação Híbrido 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 a r // s a p 1
Sedanapo Seda + Guardanapo N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 d a g u a r 1
Seguilovers Seguidores + Lovers N + N/A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - d o r 2
Seguimores Seguidores + Amores N + N/A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - d o r 2
Selemengo Seleção + Flamengo N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 - ç ã o // f l a 2
Selenda Selena Gomez + Lenda N + N/A = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 l e n a 1
Selfissa Lucas Selfie + Raíssa N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 i r a 1
Senseflix Sense (Marcia) + Netflix N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 i n e t 1
Showcolate Show + Chocolate A + N = N Atribuição Produto 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - ch o 2
Showmício Show + Comício N + N = N Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - k o 2
Showrnalismo Show + Jornalismo A + N = N Atribuição Jocoso 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - j o 2
Showxota Show + Xoxota A + N = N Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - ch o 2
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Singulino Singular + Masculino N + N = N Coordenação Híbrido 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 u l a r // m a s k 1
SobranSheilla Sobrancelha + Sheilla N + N = N Atribuição Jocoso 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 - s e lh a 2
Sofazenda Sofá + Fazenda N + N = N Atribuição Jocoso 2 + 3 = 4 Telescope pf 2 f a - 1
Sofressor Sofrer + Professor V + N = N Subordinação Jocoso 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 e r // p r o f 1
Sojão Soja + Feijão N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 j a f e i 1
Solidariedarte Solidariedade + Arte N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 7 + 2 = 7 Portmanteau pf 1 e pf 2 a d e 1
Sonergia Sono + Energia N + N = N Coordenação Produto 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 n o // e 1
Sorvetone Sorvete + Panetone N + N = N Atribuição Produto 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 e t i // p a n 1
Spé Spá + Pé N + N = N Atribuição Produto 2 + 1 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 p a 1
Sterella Stefany + Mirella N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 - f a n i // m i 2
Sucolé Suco + Picolé N + N = N Atribuição Produto 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 k o p i 1
Suicíndia Suíça + Índia N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - a 2
Surreality Surreal + Reality A + N = N Atribuição Jocoso 3 + 4 = 5 Telescope pf 2 r e a l - 1
Tapetatti Tapete + (José) Liberatti N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 1 e pf 2 - i // l i b e r 2
Telu Michel Teló + Lulu Santos N + N = N Coordenação Meliorativo/Afetividade 2 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 l ó // l u 1
Tequiloka Tequila + Loka N + A = N/A Atribuição Jocoso 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 l a 1
Tiotrocínio Tio + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - p a 2
Toboágua Tobogã + Água N + N = N Atribuição Produto 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - g ã 2
Tomarte Tomate + Arte N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 a t i 1
Tomestível Tomável + Comestível A + A = A Coordenação Híbrido 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 o m á v e l // k 1
Traficrente Traficante + Crente N + N/A = N Atribuição Pejorativo 4 + 2 = 4 Portmanteau pf 2 k a n t i 1
Tricha Tri + Bicha BP + N = N Atribuição Jocoso 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 1 e pf 2 i b 3
Triquini Tri + Bikini BP + N = N Atribuição Jocoso 1 + 3 = 3 Portmanteau pf 2 i b 3
Trisal Tri + Casal BP + N = N Atribuição Jocoso 1 + 2 = 2 Portmanteau pf 2 - k a 2
Tristemunho Triste + Testemunho A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 s t e t e 1
Tucanóptero Tucano + Helicóptero N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 6 = 6 Portmanteau pf 2 o e l i k 1
Uisquerda Uisque + Esquerda N + N = N Atribuição Pejorativo 3 + 3 = 4 Telescope pf 2 s k e e 1
Urubuservar Urubu + Observar N + V = V Subordinação Jocoso 3 + 4 = 5 Telescope pf 2 - o b i 2
Vachina Vacina + China N + N = N Atribuição Jocoso 3 + 2 = 3 Portmanteau pf 2 c i n a 1
Vampeta Vampiro + Capeta N + N = N Coordenação Jocoso 3 + 3 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 p i r o // k a 1
Velhocidade Velho + Velocidade A + N = N Atribuição Pejorativo 2 + 5 = 5 Portmanteau pf 2 o v e l 1
Vivibundo Vivido + Vagabundo A + A = A Atribuição Pejorativo 3 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - d o // v a g a 2
Vótrocínio Vó + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - p a 2
Vôtrocínio Vô + Patrocínio N + N = N Atribuição Meliorativo/Afetividade 1 + 4 = 4 Portmanteau pf 2 - p a 2
Zé Gagaberto Zé Roberto + Gagá N + A = N Atribuição Pejorativo 3 + 2 = 4 Telescope pf 2 - r o 2
Zebralo Zebra + Cavalo N + N = N Coordenação Híbrido 2 + 3 = 3 Portmanteau pf 1 e pf 2 a k a v 1
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