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MORFOLOGIA NÃO-CONCATENATIVA NA FLEXÃO VERBAL DO PORTUGUÊS 

 

        Vítor de Moura Vivas
1
 

              Carlos Alexandre V. Gonçalves
2
 

 

RESUMO: Através de uma análise exaustiva de dados encontrados principalmente no 

Dicionário Aurélio Eletrônico e em Reis (1982), demonstramos que o conteúdo ‘presente’ no 

português se manifesta na flexão verbal através de estratégias não-concatenativas: alternância 

vocálica, ditongação e mudança na consoante final do radical.  Essas estratégias são tratadas 

como fusão (BYBEE, 1985) e tornam evidente que o português não se organiza somente 

através da morfologia aglutinativa. O mecanismo fusão, apesar de sistemático e produtivo, 

está à margem dos estudos de morfologia do português. A fusão é uma operação na qual uma 

modificação em um tema de um vocábulo revela a manifestação de um conteúdo relevante 

para a base. 

Palavras-chave: Flexão. Verbo. Não-concatenação. 

 

ABSTRACT: Through a comprehensive analysis of data found mainly in Dicionário Aurélio 

Eletrônico and Reis (1982), we demonstrated that the contents 'present' in Portuguese is 

manifested in verbal inflection through non-agglutinatives strategies: vowel alternation, 

diphthongization and change in the final consonant of the root. These strategies are treated as 

fusion (Bybee, 1985) and make it clear that the Portuguese not only organizes through the 

agglutinative morphology. The fusion mechanism, although systematic and productive, is 

outside the studies of the morphology of the portuguese. The fusion is an operation in which a 

change in the stem of a word reveals the manifestation of meaningful content for the base. 

Keywords: Inflection. Fusion. Non-concatenation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Exemplos de modificação no radical que informam conteúdos gramaticais são 

considerados pela literatura que trata da morfologia como casos de exceção, já que seria a 

morfologia portuguesa aglutinativa. Pretendemos demonstrar que há regularidades nas 

alterações que sofre o radical, e tais regularidades precisam ser estudadas e sistematizadas no 

português.  
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Fundamentando-nos em uma abordagem que acredita na relação motivada entre forma 

e conteúdo (BYBEE, 1985; GONÇALVES, 2005), pretendemos demonstrar, neste artigo, que 

modificações formais no radical de verbos são exemplos de fusão em português. Objetivamos 

confirmar, seguindo Gonçalves (2005), que a língua portuguesa não é puramente aglutinativa, 

havendo, desse modo, duas possibilidades de indicar informações gramaticais na morfologia 

do verbo: por concatenação de formas ou por fusão. Como aponta Bybee (1985: 45), “muitas 

línguas utilizam uma combinação de aglutinação e fusão”. 

O objetivo do artigo é demonstrar todas as estratégias não-concatenativas (de fusão) 

existentes que servem para informar o conteúdo ‘presente’ em português. Desse modo, 

realizamos uma análise exaustiva dos dados a fim de comprovar a nossa tese de que, muitas 

vezes, o ‘presente’ não é representado por um zero morfológico. 

 

2 A FUSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Há, no português, estratégias para indicar noções gramaticais que concorrem ou 

coocorrem com as marcas aditivas (sufixos flexionais). Como exemplos dessas estratégias, 

podemos destacar, entre outros expedientes formais, (a) ditongação na sílaba tônica do radical 

(‘saiba’); (b) a mudança na consoante final do radical (‘perco’); (c) a alternância vocálica na 

sílaba tônica do radical (‘est/i/ve’ / ‘est/e/ve’). Esses fenômenos não são exceções nem 

irregularidades, mas formas que a língua encontra ou para expressar uma noção quando não 

há um afixo isolável (‘tive’) ou para reforçar determinado conteúdo expresso por marca 

morfológica adicionada ao radical (‘acudo’).  

Defendemos a ideia de que os referidos fenômenos são demonstrações claras da 

motivação entre forma e conteúdo nas estruturas morfológicas do português. Fundamentando-

nos em Bybee (1985) e Gonçalves (2005), acreditamos que essas mudanças no radical do 

verbo são exemplos de um padrão ainda não sistematizado na língua: a fusão.  

Bybee (1985) evidencia forte motivação entre forma e conteúdo na morfologia de 

línguas naturais, defendendo que a expressão de superfície de um vocábulo aponta graus de 

importância semântica entre afixos e bases. A ordem dos afixos, no interior de um verbo, 

revela a relevância semântica desses elementos para com o significado verbal. Quanto mais 

próximo do radical está um afixo, mais relevante semanticamente para o verbo é o conteúdo 

desse afixo. Não é por acaso que o sufixo de modo-tempo-aspecto preceda o de número-

pessoa na morfologia do verbo. 



 

 

 Bybee (1985: 36) sistematiza o fenômeno fusão da seguinte maneira: 

 
Conteúdos relevantes semanticamente tendem a se fundir no radical dos 

verbos. Desse modo, significados gramaticais relevantes tendem a aparecer 

expressos no radical dos verbos.  

 

Mudanças no radical verbal, muitas vezes, são reflexos de fusão de algum conteúdo 

gramatical. Verificamos, em português, fusão de conteúdos do afixo de modo-tempo-aspecto e 

do afixo de número-pessoa no radical do verbo. Pretendemos comprovar que informações 

flexionais se manifestam morfologicamente não só pelo acréscimo de afixos, mas também por 

fusão (estratégia de morfologia não-concatenativa). A expressão de pessoa ou de tempo 

gramatical, por exemplo, pode ocorrer através de mudança no radical do verbo: em t[i]ve e 

t[e]ve, a informação de número-pessoa ocorre através da alteração da vogal tônica do radical; 

já em j[ɔ]go, a informação de presente manifesta-se pela vogal média-baixa na sílaba tônica. 

Neste artigo, fornecemos uma gama de dados de fusão do conteúdo ‘presente’ em língua 

portuguesa, evidenciando que as mudanças servem à informação ou ao reforço de conteúdos 

também expressos por afixos de número-pessoa e modo-tempo-aspecto.  

 

3 A INFORMAÇÃO DE TEMPO PRESENTE 

 

A literatura de orientação estruturalista postula que uma ausência formal (um zero) 

indica o presente do indicativo em língua portuguesa. Verificamos que, na verdade, a língua 

busca um outro meio, diferente do acréscimo de afixos, para indicar presente: a modificação 

no radical do verbo. Um exemplo de modificação é a alteração da consoante final na 1ª pessoa 

do presente do indicativo, no presente do subjuntivo, no imperativo negativo e nas pessoas do 

imperativo afirmativo provenientes do presente do subjuntivo
1
.  

Observemos, a título de exemplificação, o verbo ‘perder’. Nas formas verbais acima 

citadas, há um radical ‘perc-’ em oposição a outras formas, com radical ‘perd-’. O radical 

‘perc-’ informa presente. Assim como o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, o 

imperativo também indica presente (ROCHA LIMA, 1975). O verbo ‘valer’ passa pelo 

mesmo processo: ‘valh-’ na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo e nos tempos 
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ligados a ele semanticamente. Outros exemplos são os seguintes: ‘ouç-’, ‘meç-’, ‘peç-’, ‘poss-

’, ‘dig-’, ‘trag-’ (dos verbos ‘ouvir’, ‘medir’, ‘pedir’, ‘poder’, ‘dizer’, ‘trazer’, 

respectivamente), nos quais a mudança na consoante final expressa a noção de presente. 

Outra maneira de indicar ou reforçar essa noção temporal é a ditongação na sílaba 

tônica do radical: ‘caib-’; ‘queir-’, ‘saib-’ (de ‘caber’, ‘querer’, ‘saber’) ocorrem apenas nos 

tempos que expressam presente. A alternância vocálica também pode indicar ou reforçar 

conteúdos do afixo de modo-tempo-aspecto em português, como se verifica na análise do 

verbo ‘pôr’. Nesse verbo, ‘/poN/’ é a forma de radical usada para o presente do indicativo e os 

outros tempos que indicam a noção de presente (cf. GONÇALVES, 2005), enquanto ‘/puN/’ é 

usado para indicar pretérito imperfeito do indicativo
2
.  

Com o verbo ‘ter’, também há uma mudança vocálica responsável por informação 

gramatical: ‘/tiN/’ remete ao pretérito imperfeito e ‘/teN/’ a tempos que expressam presente 

(presente do indicativo, presente do subjuntivo, imperativo). Nos dois verbos, a forma com 

vogal alta indica pretérito imperfeito do indicativo e a com vogal média é utilizada no 

presente do indicativo. 

 

4 ALTERNÂNCIA VOCÁLICA: OPOSIÇÃO ENTRE PRESENTE DO INDICATIVO 

E PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO 

 

 No Estruturalismo, defende-se a existência de um zero para indicar presente do 

indicativo e pretérito perfeito do indicativo. Em outras palavras, a ausência de marcas seria 

responsável por informar essas noções modo-tempo-aspectuais, como se vê em (01) e (02) a 

seguir, respectivamente, para as formas ‘joga’ (P3 do presente do indicativo) e ‘jogou’ (P3 do 

pretérito perfeito do indicativo): 

 

(01) 

RADICAL VT SMTA SNP 

Jog- -a ∅ ∅ 
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mais-que-perfeito; pretérito perfeito; pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. 



 

 

(02) 

RADICAL VT SMTA SNP 

Jog- -a (-o) ∅ -u 

 

4.1 Vogal média-aberta: informação de presente 

 

Observem-se os paradigmas abaixo para as conjugações de ‘jogar’ e ‘pegar’ no 

presente do indicativo (03) e no pretérito perfeito do indicativo (04): 

 

(03) J[ɔ]go   P[ɛ]go 

J[ɔ]gas   P[ɛ]gas 

J[ɔ]ga   P[ɛ]ga 

J[o]gamos   P[e]gamos 

J[o]gais   P[e]gais 

J[ɔ]gam   P[ɛ]gam 

 

 

(04) J[o]guei  P[e]guei 

J[o]gaste  P[e]gaste 

J[o]gou  P[e]gou 

J[o]gamos  P[e]gamos 

J[o]gastes  P[e]gastes 

J[o]garam  P[e]garam 

 

Como se vê em (03), verifica-se uma tendência a abrir a vogal tônica do radical no 

presente do indicativo (realização de vogal média-baixa) nos verbos de 1ª conjugação, única 

produtiva em português, visto que qualquer neologismo verbal (‘twittar’, ‘blogar’) é de 1ª 

conjugação. Defendemos que essa abertura é um exemplo de fusão através da alternância 

vocálica.  

Há, na língua, a estratégia de abrir a vogal tônica (média) do radical para indicar 

tempo presente, como vemos, acima, na conjugação dos verbos ‘jogar’ e ‘pegar’ no presente 

do indicativo. É importante reforçar que a abertura de vogal acontece também nas formas do 

imperativo derivadas do presente do indicativo e no presente do subjuntivo – tempos que 

veiculam a noção de presente (cf. ROCHA LIMA, 1975; VIVAS, 2009). 

 A abertura da vogal tem motivação fonológica, já que ocorre apenas na sílaba tônica 

do radical. Entretanto, essa alternância manifesta informação gramatical: o conteúdo 



 

 

‘presente’, como formalizamos em (05): 

 

(05) Vogal Aberta → Presente  

 

 Em seu Breviário de Conjugação Verbal, Otelo Reis (1982) demonstra verbos com 

vogal ‘e’ na penúltima sílaba que têm, na sílaba tônica, vogal média-baixa: todos os verbos 

que terminam em ‘-ebar’, ‘-ecar’, ‘-eçar’, ‘-essar’, ‘-edar’, ‘-efar’, ‘-egar’, ‘-elar’, ‘-epar’, ‘-

erar’, ‘-esar’ ou ‘-ezar’, ‘-etar’, ‘-evar’, ‘-erbar’, ‘-ercar’, ‘-erdar’, ‘-ermar’, ‘-ernar’, ‘-ersar’, 

‘-ertar’, ‘-ervar’, ‘-escar’, ‘-esgar’, ‘-espar’, ‘-estar’ ou ‘-extar’, ‘-eptar’. Assim, ‘pecar’, 

‘começar’, ‘apressar’, ‘arredar’, ‘sossegar’, ‘selar’, ‘decepar’, ‘asseverar’, ‘enterrar’, ‘errar’, 

‘pesar’, ‘rezar’, ‘levar’, ‘cercar’, ‘internar’, ‘conversar’, ‘consertar’, ‘concertar’, ‘conservar’, 

‘pescar’, ‘detestar’, ‘projetar’, ‘interceptar’ teriam ‘e’ tônico realizado como vogal média-

baixa: [ɛ].  

Com relação à vogal média posterior, diz Otelo Reis (1982) que verbos terminados em 

‘-obar’, ‘-ocar’, ‘-oçar’ e ‘-ossar’, ‘-odar’, ‘-ofar’, ‘-ogar’, ‘-ojar’, ‘-olar’, ‘-opar’, -‘orar’, ‘-

orrar’, ‘-osar’, ‘-otar’, ‘-ovar’, ‘-olhar’, ‘-ochar’, ‘-orçar’, ‘-ordar’, ‘-orgar’, ‘-orjar’, ‘-orlar’, 

‘-ormar’, ‘-ornar’, ‘-ortar’, ‘-orvar’, ‘-oldar’, ‘-olfar’, ‘-olgar’, ‘-oltar’, ‘-oscar’, ‘-osnar’, ‘-

ostar’, ‘-ofrar’, ‘-ograr’ têm as formas rizotônicas com realização da vogal média-baixa. 

Realmente, a abertura da vogal média posterior é muito produtiva em português. 

Demonstramos, a seguir, dados do Aurélio Eletrônico de verbos que sofrem abertura de vogal 

média nas formas rizotônicas: 

 

(06) Abobar, afobar, englobar, esnobar, adoçar, almoçar, brocar, chocar, colocar, convocar, 

descaroçar, desembocar, desempoçar, desentocar, deslocar, destocar, destrocar, 

destroçar, embocar, emboçar, esboçar, estocar, evocar, focar, fofocar, invocar, pipocar, 

provocar, rebocar, retocar, roçar, socar, sufocar, tocar, trocar, xerocar, desossar, 

empossar, endossar, engrossar, acomodar, incomodar, podar, rodar, afofar, filosofar, 

mofar, advogar, afogar, catalogar, desafogar, dialogar, drogar, homologar, interrogar, 

jogar, prorrogar, refogar, revogar, rogar, alojar, arrojar, desalojar, enojar, amolar, assolar, 

atolar, bolar, cantarolar, colar, consolar, controlar, decolar, degolar, desatolar, descolar, 

descontrolar, desenrolar, desolar, embolar, encaracolar, engaiolar, enrolar, esfolar, 

extrapolar, isolar, protocolar, rebolar, rolar, violar, dopar, ensopar, envelopar, galopar, 

adorar, aflorar, ancorar, apavorar, aprimorar, chorar, colaborar, comemorar, condecorar, 

corar, corroborar, decorar, demorar, deteriorar, devorar, doutorar, editorar, elaborar, 

enamorar, escorar, evaporar, explorar, fatorar, ignorar, implorar, incorporar, melhorar, 

monitorar, morar, namorar, piorar, revigorar, torar, vigorar, borrar, forrar, desforrar, 

jorrar, torrar, dosar, entrosar, esclerosar, esposar, posar, tosar, abarrotar, adotar, 



 

 

amarrotar, anotar, arrotar, botar, brotar, capotar, decotar, denotar, derrotar, desempacotar, 

desencaixotar, devotar, dotar, empacotar, encaixotar, enxotar, esgotar, lotar, picotar, 

pilotar, sabotar, tricotar, trotar, votar, aprovar, comprovar, desaprovar, desovar, escovar, 

inovar, provar, renovar, reprovar, desfolhar, molhar, olhar, arrochar, atochar, brochar, 

debochar, desabrochar, enforcar, esforçar, forçar, orçar, reforçar, abordar, acordar, 

bordar, concordar, discordar, engordar, recordar, transbordar, outorgar, forjar, conformar, 

deformar, formar, informar, reformar, transformar, adornar, amornar, contornar, 

entornar, retornar, subornar, tornar, abortar, comportar, confortar, cortar, desentortar, 

entortar, exportar, importar, portar, reconfortar, recortar, reexportar, reportar, suportar, 

transportar, moldar, soldar, toldar, golfar, empolgar, folgar, escoltar, revoltar, soltar, 

voltar, desenroscar, enroscar, moscar, rosnar, apostar, desencostar, desgostar, encostar, 

gostar, postar, tostar, enxofrar, lograr, malograr. 

 

Defendemos a hipótese de que a realização da vogal média como aberta (média-baixa) 

ocorre justamente para indicar a noção de presente. Mesmo nos casos em que a realização 

considerada padrão, por Breviários de Conjugação, é com vogal média-alta nas formas 

rizotônicas, verificamos que há uma tendência à abertura da vogal (realização da vogal média-

baixa).  

Desse modo, apesar de Otelo Reis explicitar que a pronúncia padrão de verbos 

terminados em ‘-ejar’, ‘-exar’ ou ‘-echar’ e ‘-elhar’ é com vogal fechada na sílaba tônica, não 

é isso que verificamos na língua; ocorrem também usos com vogal aberta, como ‘f[ɛ]cho’, 

‘boch[ɛ]cho’, ‘entref[ɛ]cho’; ‘esp[ɛ]lho’; ‘ar[ɛ]jo’. O próprio Otelo Reis (1982, p.80) verifica 

a realização com vogal aberta, ao afirmar que “pessoas menos cultas [sic] manifestam a 

errônea tendência [sic] de, nas formas rizotônicas, pronunciar o e com som aberto: fécho, 

féche, etc.”.  

Os verbos no infinitivo que têm ‘–ei’, na penúltima sílaba, também teriam, segundo 

Reis (1982), vogal fechada em formas rizotônicas, sendo essa a norma padrão em todos os 

verbos que terminam em ‘–eifar’, ‘-eigar’, ‘-eijar’, ‘-eimar’, ‘-eirar’, ‘-eitar’, ‘-eivar’ e ‘-

eixar’. Assim, vocábulos como ‘aleijar’, ‘suspeitar’, ‘deixar’, ‘beijar’, ‘beirar’, ‘empoeirar’, 

‘empoleirar’, ‘encarreirar’, ‘enfileirar’, ‘entrincheirar’, ‘inteirar’, ‘maneirar’, ‘peneirar’ não 

teriam, nas formas rizotônicas, abertura da vogal média.  

Não são raros ou incomuns, na fala carioca, usos como al[ɛ]jo; além disso, todos os 

verbos terminados em –eirar no infinitivo costumam ter uma realização com –ei monotongado 

para [ɛ]
3
. Isso leva, inclusive, à ocorrência de pares mínimos: verbos que expressam presente 

(com [ɛ] na sílaba tônica) e outras classes: substantivos ou adjetivos (com [ej] ou [e]), como 

                                                           
3
 A monotongação de [ej] e [ow] é, geralmente, para [e] e [o]: ‘p[ej]xe’→’p[e]xe’, ‘qu[ej]jo’→‘qu[e]jo’, 

‘[ow]ro’→‘[o]ro’; ‘c[ow]ro’→‘c[o]ro’. Quando a monotongação tem como resultado uma vogal aberta, há, 

geralmente, a indicação de uma informação gramatical: ‘est[ɔ]ro’; ‘int[ɛ]ra’ (informação de tempo presente). 



 

 

se vê nos dados em (07): 

 

(07) Verbo que indica presente    Outra classe 

 b[ɛ]ra       b[e]ira ou b[e]ra 

 int[ɛ]ra      int[e]ira ou int[e]ra  

 man[ɛ]ra      man[e]ira ou man[e]ra 

 pen[ɛ]ra      pen[e]ira ou pen[e]ra  

 

Reis (1982, p.81-82) também cita a ocorrência de vogal média-baixa nos casos de 

penúltima sílaba com ei-:  

 
Pessoas menos cultas [sic] manifestam, porém, uma tendência a pronunciar o 

e aberto em alguns destes, principalmente nos polissilábicos terminados em 

eirar, no verbo enfeixar e no verbo aleijar: penéiro, penéire, enféixo, enféixe, 

aléijo, aléije, etc. Com o verbo inteirar (completar, perfazer) nunca ouvimos 

outras formas que não fossem com e aberto: intéiro, intéira, etc. A verdade é 

que a pronúncia viciosa [sic] vai contaminando [sic] a linguagem até das 

pessoas cultas. 

 

Mesmo tendo um Breviário de Conjugação Verbal, a função de expor a maneira 

padrão de realizar a conjugação verbal, a pronúncia da vogal média aberta em contextos 

inesperados, não-previstos não passa despercebida. Sendo assim, de forma preconceituosa e 

sem embasamento científico, demonstra-se a ocorrência desse processo, que, ao nosso ver, é 

um expoente de informação gramatical de presente. 

 Buscamos, no Aurélio Eletrônico, dados de abertura da vogal média anterior a serviço 

da informação de presente no contexto de verbos terminados em ‘–ebar’, ‘-ecar’, ‘-eçar’, ‘-

essar’, ‘-edar’, ‘-efar’, ‘-egar’
4
, ‘-elar’, ‘-epar’, ‘-erar’, ‘-esar’, ‘-ezar’, ‘-etar’, ‘-evar’, ‘-

erbar’, ‘-ercar’, ‘-erdar’, ‘-ernar’, ‘-ersar’, ‘-ertar’, ‘-ervar’, ‘-escar’, ‘-esgar’, ‘-espar’, ‘-

estar’, ‘-extar’, ‘-eptar’: 

 

(08)  ensebar, brecar, checar, começar, defecar, desmunhecar, dessecar, dissecar, embonecar, 

encabeçar, endereçar, hipotecar, obcecar, pecar, recomeçar, ressecar, sapecar, secar, 

tropeçar, acessar, apressar, arremessar, atravessar, cessar, confessar, engessar, estressar, 

expressar, ingressar, interessar, processar, professar, regressar, arredar, azedar, dedar, 

degredar, depredar, embebedar, emparedar, enredar, enveredar, hospedar, sedar, vedar, 

atarefar, blefar, agregar, alegar, apegar, carregar, cegar, congregar, delegar, desagregar, 

desapegar, desassossegar, descarregar, desempregar, despegar, despregar, empregar, 

encarregar, escorregar, esfregar, navegar, negar, pegar, recarregar, regar, relegar, 

renegar, segregar, sobrecarregar, sonegar, sossegar, subdelegar, trafegar, acautelar, 

acotovelar, afivelar, amarelar, atrelar, atropelar, cancelar, congelar, degelar, desafivelar, 

                                                           

4
 O verbo chegar é o único que não sofre abertura nas formas rizotônicas: *ch[ɛ]go, *ch[ɛ]ga. 



 

 

desatrelar, descabelar, desnovelar, desmantelar, desnivelar, desvelar, empapelar, 

empastelar, encastelar, engabelar ou engambelar, esfacelar, esfarelar, esgoelar, estatelar, 

estrelar, flagelar, gelar, interpelar, martelar, melar, modelar, nivelar, parcelar, pelar, 

pincelar, protelar, rebelar, remodelar, revelar, selar, tabelar, tagarelar, tutelar, velar, zelar, 

decepar, discrepar, entrepar, increpar, trepar, acelerar, adulterar, aglomerar, asseverar, 

considerar, cooperar, deliberar, degenerar, desacelerar, desconsiderar, desesperar, 

desencarcerar, desonerar, destemperar, dilacerar, encarcerar, encerar, enumerar, esperar, 

exagerar, exasperar, exonerar, gerar, imperar, incinerar, liberar, liderar, moderar, 

numerar, obliterar, onerar, operar, paquerar, perseverar, ponderar, preponderar, 

proliferar, prosperar, reconsiderar, recuperar, refrigerar, regenerar, reiterar, remunerar, 

retemperar, reverberar, temperar, superar, tolerar, venerar, verberar, zerar, afrancesar, 

aportuguesar, enviesar, inglesar, lesar, pesar, repesar, desprezar, embelezar, enfezar, 

menosprezar, prezar, revezar, rezar, acarretar, alfinetar, aquietar, arquitetar, coletar, 

completar, decretar, deletar, desinfetar, desinquietar, encasquetar, encetar, engavetar, 

espetar, etiquetar, excretar, fretar, infetar ou infectar, interpretar, inquietar, marretar, 

projetar, vetar, xeretar, elevar, enlevar, levar, nevar, relevar, sobrelevar, sublevar, 

averbar, exacerbar, alicerçar, cercar, deserdar, herdar, alternar, consternar, desgovernar, 

encadernar, externar, governar, internar, invernar, conversar, desconversar, dispersar, 

tergiversar, versar, acertar, acobertar, alertar, apertar, concertar, consertar, desacertar, 

desapertar, desconcertar, desconsertar, desertar, despertar, dissertar, enxertar, flertar, 

libertar, ofertar, conservar, enervar, observar, preservar, reservar, copidescar, pescar, 

refrescar, envesgar, encrespar, desencrespar, interceptar, receptar, atestar, contestar, 

desembestar, desflorestar, detestar, embestar, emprestar, encabrestar, encestar, enfestar, 

gestar, infestar, manifestar, molestar, prestar, protestar, reflorestar, restar, testar. 

 

 Em todos esses dados, ocorre abertura da vogal média nas formas rizotônicas, abertura 

responsável por informar tempo presente. Como já abordamos, mesmo nos casos em que a 

norma padrão determina que a ocorrência de vogal média-alta, como ‘-ejar’, ‘-exar’, ‘-echar’, 

‘-elhar’, ocorrem usos com a abertura da vogal na sílaba tônica para informar presente, a 

exemplo do que se vê em (09): 

 

(09)  almejar: alm[ɛ]ja,  

arejar: ar[ɛ]ja,  

azulejar: azul[ɛ]jo,  

bocejar: boc[ɛ]jo,  

invejar: inv[ɛ]ja,  

velejar: vel[ɛ]ja,  

anexar: an[ɛ]xo,  

vexar: v[ɛ]xo,  

desindexar: desind[ɛ]xa,  

indexar: ind[ɛ]xa,  

bochechar: boch[ɛ]cho,  

desfechar: desf[ɛ]cha,  

entrefechar: entref[ɛ]cha,  

fechar: f[ɛ]cha,  

flechar: fl[ɛ]cha,  



 

 

espelhar: esp[ɛ]lho;  

aparelhar: apar[ɛ]lho,  

destelhar: dest[ɛ]lho.  

 

Não são muito comuns usos como ‘far[ɛ]ja’, ‘fest[ɛ]ja’, ‘gagu[ɛ]ja’, ‘man[ɛ]ja’, 

‘plan[ɛ]ja’, ‘assem[ɛ]lha’, ‘acons[ɛ]lha’, mas, se passarem a ocorrer na língua, estarão a 

serviço da informação de presente. Mesmo quando a vogal média é modificada por uma 

semivogal, há uma tendência a abrir essa vogal. Verificamos essa abertura no ditongo “eu”: 

‘end[ɛ]usa’, ‘end[ɛ]uso’, ‘end[ɛ]use’. No ditongo ‘ei’, essa abertura é vista em formas 

terminadas em ‘-eiçar’, como ‘desb[ɛ]iça’, ‘desb[ɛ]iço’, ‘desb[ɛ]ice’; ‘emb[ɛ]iça’, 

‘emb[ɛ]iço’, ‘emb[ɛ]ice’.  

Formas terminadas em ‘–eirar’ também sofrem abertura, mas acompanhada de 

monotongação, a exemplo de ‘abrasil[ɛ]ra’, ‘abrasil[ɛ]ro’, ‘abrasil[ɛ]re’; ‘b[ɛ]ra’, ‘b[ɛ]ro’, 

‘b[ɛ]re’; ‘emband[ɛ]ra’, ‘emband[ɛ]ro’, ‘emband[ɛ]re’; ‘emparc[ɛ]ra’, ‘emparec[ɛ]ro’, 

‘emparc[ɛ]re’; ‘empo[ɛ]ra’, ‘empo[ɛ]ro’, ‘empo[ɛ]re’; ‘encarr[ɛ]ra’, ‘encarr[ɛ]ro’, 

‘encarr[ɛ]re’; ‘enfil[ɛ]ra’, ‘enfil[ɛ]ro’, ‘enfil[ɛ]re’; ‘entrinch[ɛ]ra’, ‘entrinch[ɛ]ro’, 

‘entrinch[ɛ]re’; ‘int[ɛ]ra’, ‘int[ɛ]ro’, ‘int[ɛ]re’; ‘man[ɛ]ra’, ‘man[ɛ]ro’, ‘man[ɛ]re’; ‘pen[ɛ]ra’, 

‘pen[ɛ]ro’, ‘pen[ɛ]re’.  

A abertura em ‘aleijar’ também é acompanhada de monotongação: ‘al[ɛ]ja’, ‘al[ɛ]jo’, 

‘al[ɛ]je’. As formas verbais ‘deixar’, ‘beijar’ e os verbos terminados em ‘–eitar’ (‘deitar’, 

‘confeitar’, ‘enfeitar’) não sofrem abertura de vogal média nas formas rizotônicas, mas, caso 

ela ocorra, indicará presente. 

 Nas formas verbais com ‘ou’[ow] na penúltima sílaba do infinitivo, Reis (1982, p.85) 

também evidencia ser a realização com vogal média-alta, [o], a pronúncia conforme a norma 

padrão, mas também explicita a ocorrência de vogal média-baixa: “manifestam pessoas menos 

cultas [sic] a errônea tendência [sic] para proferir aberto o o nas formas rizotônicas: róbo 

em vez de roubo, pópa em vez de poupa, estóra em vez de estoura, etc.”. Essa realização da 

vogal média [ɔ] é muito produtiva em português nas formas rizotônicas, ocorrendo no 

presente do indicativo, no presente do subjuntivo e nos imperativos de verbos de 1ª 

conjugação.  

Através de busca no Aurélio Eletrônico, verificamos que alguns verbos com ‘ou’ na 

penúltima sílaba do infinitivo têm abertura de vogal nas formas rizotônicas: ‘roubar’, ‘toucar’, 

‘tresloucar’, ‘poupar’, ‘enroupar’, ‘agourar’, ‘alourar’, ‘desdourar’, ‘dourar’, ‘entesourar’, 

‘estourar’, ‘tesourar’, ‘pousar’, ‘repousar’, ‘louvar’, ‘afrouxar’, ‘entrouxar’. Essa abertura de 

vogal acarreta pares mínimos entre verbos que expressam presente e outras classes, como se 



 

 

observa em (10): 

 

(10) Verbo que indica presente  Outra classe 

r[ɔ]bo     r[o]ubo ou r[o]bo 

tresl[ɔ]co    tresl[o]uco ou tresl[o]co 

ag[ɔ]ro     ag[o]uro ou ag[o]ro 

est[ɔ]ro    est[o]uro ou est[o]ro 

p[ɔ]so     p[o]uso ou p[o]so 

rep[ɔ]so    rep[o]uso ou rep[o]so 

 

Sobre formas infinitivas verbais com ‘oi-’ em sílaba pretônica, afirma Reis (1982) que 

se deve, nas formas rizotônicas, realizar vogal aberta quando em seguida não houver 

consoante, como em ‘b[ɔ]io’, ‘b[ɔ]ia’. Já nos casos em que ocorre consoante depois do 

referido ditongo (-oiçar, -oidar, -oirar, -oisar, -oitar, -oimar), a realização deve ser com vogal 

fechada, a exemplo de ‘end[o]ido’, ‘pern[o]ito’, ‘n[o]ivo’. No uso efetivo da língua, 

verificamos uma tendência a realizar a vogal aberta também nesses casos: ‘end[ɔ]ida’, 

‘end[ɔ]ido’; ‘pern[ɔ]ito’, ‘pern[ɔ]ite’, ‘n[ɔ]ivo’, ‘n[ɔ]iva’.  

No Aurélio Eletrônico, buscamos verbos com ‘oi’ na sílaba pretônica do infinitivo – 

‘foiçar’, ‘endoidar’, ‘abiscoitar’, ‘acoitar’, ‘açoitar’, ‘afoitar’, ‘amoitar’, ‘pernoitar’, 

‘tresnoitar’, ‘noivar’. Defendemos a hipótese de que, nesses dados, o falante pode optar por 

abrir a vogal média. Quando faz isso, está expressando formalmente a noção gramatical 

presente. A abertura de vogal cria pares mínimos em que a realização com vogal aberta indica 

verbo no presente e com vogal média-alta, outra classe: 

  

(11) Verbo que indica presente    Outra classe 

n[ɔ]iva/n[ɔ]ivo     n[o]iva/n[o]ivo  

pern[ɔ]ite      pern[o]ite  

f[ɔ]ice       f[o]ice 

aç[ɔ]ite      aç[o]ite 

af[ɔ]ito       af[o]ito    

 

A necessidade de Otelo Reis (1982) explicitar, através de uma visão preconceituosa, a 

ocorrência de vogal aberta em verbos cuja realização padrão seria com vogal fechada num 

breviário, mesmo tendo breviários verbais o objetivo de demonstrar a pronúncia padrão do 

português, deixa claro como a abertura de vogal em formas rizotônicas é regular e produtiva. 

Existe uma regularidade que evidencia que vogal média-baixa em sílaba tônica expressa a 

noção presente.  



 

 

Em casos como ‘f[ɛ]cho’, ‘f[ɛ]che’ e f[ɛ]cha (de fechar), ‘r[ɔ]bo’, ‘r[ɔ]be’ e ‘r[ɔ]ba’ 

(de ‘roubar’), verifica-se que, no uso efetivo da língua, há variação na realização entre 

‘f[ɛ]cho’ e ‘f[e]cho’, ‘f[ɛ]cham’ e ‘f[e]cham’, ‘f[ɛ]cha’ e ‘f[e]cha’, ‘f[ɛ]che’ e ‘f[e]che’; 

‘r[ɔ]bo’ e ‘r[ow]bo’, ‘r[ɔ]bam’ e ‘r[ow]bam’, ‘r[ɔ]ba’ e ‘r[ow]ba’, ‘r[ɔ]be’ e ‘r[ow]be’, em que 

as pronúncias com vogal aberta servem à expressão formal do conteúdo presente.  

Podemos, então, comprovar que não é a marca zero que informa presente do 

indicativo, uma vez que a noção de presente funde-se no radical do verbo através de 

expedientes formais, como a alternância vocálica. Em ‘r[ɔ]bo’; ‘r[ɔ]ba’; ‘r[ɔ]bam’, por 

exemplo, o falante monotonga ‘ou’ para ‘o’ na sílaba tônica, abrindo a vogal em prol da 

indicação de presente. O mesmo ocorre em ‘est[ɔ]ro’; ‘est[ɔ]ra’; ‘est[ɔ]ram’ (de ‘estourar’), 

entre outros exemplos.  

Somente a 4ª pessoa (nós) e a 5ª pessoa (vós) não sofrem abertura de vogal nos tempos 

que informam presente, como verificamos, em (03) acima, na conjugação dos verbos ‘jogar’ e 

‘pegar’ no presente do indicativo. A abertura vocálica em P4 e P5 não ocorre devido à vogal 

média do radical sempre se encontrar em posição pretônica. Entretanto, ‘nós’ concorre com ‘a 

gente’, e o pronome ‘vós’ caiu em desuso no uso efetivo da língua. Os verbos que concordam 

com ‘vocês’ e ‘a gente’ têm vogal média em sílaba tônica e, por isso, sofrem abertura de 

vogal: vocês ‘p[ɛ]gam’; vocês ‘j[ɔ]gam’; a gente ‘p[ɛ]ga’; a gente ‘j[ɔ]ga’. A título de 

ilustração, podemos observar o paradigma de presente do indicativo no quadro pronominal 

atual: 

(12) 

Eu  al‘m[ɔ]ço 

Você ~ Tu al‘m[ɔ]ça ~ al‘m[ɔ]ças
3
 

Ele al‘m[ɔ]ça  

Nós ~ A gente alm[o]‘çamos ~ al‘m[ɔ]ça 

Vocês al‘m[ɔ]çam 

Eles al‘m[ɔ]çam 

   

                                                           
3
 No uso efetivo do Rio de Janeiro, é frequente o pronome tu com o verbo flexionado em 3ª pessoa do singular 

(‘alm[ɔ]ça’). Essa forma não é marcada negativamente pelos falantes e vem se tornando cada vez mais 

frequente. 

 



 

 

Como já ilustramos, a alternância vocálica, no paradigma verbal de 1ª conjugação do 

português, manifesta o tempo presente. A abertura de vogal média em posição tônica no 

presente do indicativo, por exemplo, permite uma oposição funcional com o pretérito perfeito, 

que também tem, segundo as abordagens estruturalistas, marca zero. Na verdade, o pretérito 

perfeito sempre tem a vogal média fechada na posição tônica, assim como todos os outros 

tempos verbais que não expressam a noção de presente em português: pretérito imperfeito do 

indicativo; pretérito-mais-que-perfeito; futuro do presente; futuro do pretérito; pretérito 

imperfeito do subjuntivo; futuro do subjuntivo. A vogal média tônica realizada como fechada 

é o que opõe, então, funcionalmente o pretérito perfeito ao presente do indicativo. 

 Com a análise da alternância vocálica no presente do indicativo, demonstramos como 

esse caso de fusão é produtivo e passível de sistematização em português. No presente do 

indicativo, sempre que houver, na primeira conjugação, vogal média em posição tônica, 

haverá uma tendência a abrir essa vogal. A abertura funciona, portanto, como expediente 

morfológico que indica informação gramatical.  

A abertura da vogal média tem, como enfatizamos, motivação fonológica, pois só 

ocorre em sílaba tônica. Essa mudança formal, mesmo tendo condicionamento fonológico, 

possui contraparte semântica, estando a serviço da informação de presente. Isso fundamenta a 

hipótese de Bybee (1985) de que mudanças formais têm, geralmente, contraparte semântica.  

Na língua, também se buscam formas para indicar a noção modo-tempo-aspectual de 

pretérito perfeito do indicativo. Assim, verificamos, por exemplo, radicais ‘troux-’; ‘coub-’; 

‘pud-’; ‘estiv-’; ‘estev-’ e ‘soub-’, que informam noção gramatical de tempo no pretérito 

perfeito. 

 

5 DITONGAÇÃO NO RADICAL: INFORMAÇÃO DE PRESENTE  

 

 Outra estratégia para indicar presente é a ditongação no radical do verbo. Na 1ª 

conjugação, por exemplo, verbos terminados em ‘-ear’ sofrem ditongação por epêntese
4
 de 

semivogal [j] no presente do indicativo, presente do subjuntivo, imperativo negativo e P3 e P6 

do imperativo afirmativo. Em outras palavras, a epêntese de [j] ocorre nos tempos que 

indicam presente. Desse modo, fica evidente que a ditongação está a serviço da informação de 

presente. Alguns exemplos, buscados no Aurélio Eletrônico, são os seguintes: 

                                                           
4
 Epêntese é um processo fonológico que se define como o acréscimo de um fonema no meio de um vocábulo. 



 

 

 

(13) alardear, altear, alhear, aperrear, altear, assenhorear, balancear, bambolear, baratear, 

barbear, bloquear, bobear, bombardear, bombear, cabecear, cear, cercear, clarear, custear, 

delinear, desencadear, despentear, devanear, escanear, estrear, frear, golear, golpear, 

homenagear, manusear, mapear, massagear, nocautear, parafrasear, passear, pentear, 

permear, presentear, rastrear, rechear, saborear, sapatear, sortear, zonear.  

 

Os verbos ‘odiar’ e ‘incendiar’, terminados em ‘–iar’, também sofrem ditongação por 

epêntese de [j], como ‘ode[j]’ e ‘incende[j]’, em formas do presente do indicativo, do presente 

do subjuntivo e dos imperativos. A título de exemplificação, observe-se a conjugação de 

‘presentear’ no presente do indicativo: 

 

(14) Eu presente[j]o 

Você presente[j]a ~ Tu presente[j]as ~ Tu presente[j]a 

Ele presente[j]a 

Nós presenteamos ~ Nós presente[j]amos
5
 ~A gente presente[j]a 

Vocês presente[j]am 

Eles presente[j]am 

 

 

 A epêntese de [j] nos radicais dos verbos terminados em ‘-ear’ informa a noção 

gramatical presente, como se vê nos dados em (15): 

 

(15) 

alarde[j]   cerce[j]   mape[j] 

alte[j]    clare[j]    massage[j] 

aperre[j]   custe[j]   nocaute[j] 

assenhore[j]   deline[j]   parafrase[j] 

balance[j]   desencade[j]   passe[j] 

bambole[j]   despente[j]   pente[j] 

barate[j]   devane[j]   perme[j] 

barbe[j]   escane[j]   presente[j] 

bloque[j]   estre[j]    rastre[j] 

bobe[j]    fre[j]    reche[j] 

bombarde[j]   gole[j]    sabore[j] 

bombe[j]   golpe[j]   sapate[j] 

cabece[j]   homenage[j]   sorte[j] 

ce[j]    manuse[j]   zone[j] 

 

                                                           
5
 Apesar de essa forma estar em desacordo com a norma padrão, ela é muito realizada pelos falantes. Segundo a 

norma padrão, a ditongação ocorre formalmente nas formas rizotônicas do presente do indicativo Todavia, o 

falante realiza esse processo morfológico com frequência em P4 na sílaba pretônica: ‘presente[j]‘amos’; 

‘estre[j]‘amos’; ‘ ce[j]‘amos’ indicando, dessa forma, a noção presente. 



 

 

 Verificamos, então, que radicais com epêntese de [j] expressam tempo presente. Como 

esse fenômeno é regular e indica uma informação gramatical, o falante, às vezes, realiza-o 

mesmo quando seu uso está em desacordo com a pronúncia padrão. Desse modo, é comum 

realizar ditongação por epêntese de [j] nas formas verbais terminadas em ‘–iar’. Esse uso é 

atestado por Reis (1982, p. 63): “Pessoas incultas [sic] tendem a confundir estes verbos com 

os terminados em ear, e dizem: copeio, vareia, apreceio, etc. Esta pronúncia incorreta chega, 

em alguns lugares, a contaminar [sic] a própria linguagem de algumas pessoas cultas”.  

 A necessidade de citar essa epêntese deve-se à produtividade e à regularidade de sua 

ocorrência. Defendemos a hipótese de que esse processo é produtivo por estar a serviço de 

uma informação gramatical: a indicação de presente. Há uma série de verbos, terminados em 

‘–iar’, nos quais o falante realiza a ditongação por epêntese de [j]. Quando realiza esse 

processo, está indicando presente através de uma marca formal: a mudança no radical do 

verbo (fusão): 

 

(16) 

vare[j]o / vare[j]a  contage[j]o / contage[j]a fantase[j]o / fantase[j]a 

cope[j]o / cope[j]a  desaprece[j]o / desaprece[j]a finace[j]o / finance[j]a 

aprece[j]o / aprece[j]a  deprece[j]o / deprece[j]a maque[j]o / maque[j]a 

abreve[j]o / abreve[j]a diference[j]o / diference[j]a negoce[j]o / negoce[j]a 

alume[j]o / alume[j]a  distance[j]o / distance[j]a plage[j]o / plage[j]a 

aprope[j]o / aprope[j]a divorce[j]o / divorce[j]a presence[j]o / presence[j]a 

benefice[j]o / benefice[j]a esvaze[j]o / esvaze[j]a sace[j]o / sace[j]a 

chefe[j]o / chefe[j]a  evidence[j]o / evidence[j]a silence[j]o / silence[j]a 

 

 Em verbos como ‘caber’, ‘saber’, ‘querer’ (de 2ª conjugação), também ocorre 

ditongação por epêntese de [j] para informar presente: ‘ca[j]b-’ ocorre em P1 do presente do 

indicativo, no presente do subjuntivo, no imperativo negativo e em P3 e P6 do imperativo 

afirmativo; já ‘sa[j]b-’ e ‘que[j]r-’ ocorrem nas mesmas formas com exceção da P1
6
 do 

presente do indicativo. Podemos afirmar que ‘que[j]r-’, ‘sa[j]b-’ e ‘ca[j]b-’ informam presente 

através de fusão por ditongação. Na 3ª conjugação, o verbo ‘parir’ é um exemplo em que o 

radical ‘pa[j]r-’ atualiza a noção de presente. 

 A ditongação, nesses casos, tem uma motivação formal, só acontecendo na P1 do 

presente do indicativo e nas formas dela originadas: no presente do subjuntivo, na P3
7
 e na 

P6
8
 do imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Essas coincidências formais não são 

                                                           
6
 P1 indica primeira pessoa do singular. 

7
 P3 indica terceira pessoa do singular. 

8
 P6 indica terceira pessoa do plural. 



 

 

fortuitas. As semelhanças formais que ocorrem têm uma contraparte semântica: estão a 

serviço da informação de presente. A ditongação, como um expediente morfológico que 

manifesta presente, reforça a hipótese de Bybee (1985) de que alterações formais têm, 

geralmente, contraparte semântica.  

 

6 MUDANÇA NA CONSOANTE FINAL DO RADICAL: FUSÃO DA INFORMAÇÃO 

DE PRESENTE 

 

 Outro caso de fusão que serve à informação de tempo presente é a mudança na 

consoante final do radical do verbo. Na 2ª conjugação, ‘perder’, ‘poder’, ‘valer’, ‘dizer’, 

‘contradizer’, ‘fazer’, ‘refazer’ e ‘trazer’ são exemplos de verbos que têm um radical que 

informa presente. A P1 do presente do indicativo, o presente do subjuntivo, o imperativo 

negativo e P3 e P6 do imperativo têm um radical com mudança na consoante final que 

funciona como um expediente para a informação temporal: 

 

(17) perc- (de ‘perder’) 

poss- (de ‘poder’) 

valh- (de ‘valer’) 

dig- (de ‘dizer’) 

contradig- (de ‘contradizer’) 

faç- (de ‘fazer’) 

refaç- (de ‘refazer’) 

trag- (de ‘trazer’) 

  

 Nos dados acima, verificamos que uma mudança no último segmento do radical está a 

serviço da informação de presente. Em ‘perder’ e ‘poder’, ocorre alteração de [d] para [k] e 

para [s], respectivamente. Os radicais com [k], ‘per[k]-’, e [s], ‘po[s]-’, indicam presente. Em 

‘fazer’, a consoante muda de [z] para [s]: de ‘fa[z]er’ para ‘fa[s]o’, ‘fa[s]a’, ‘fa[s]amos’. Já em 

‘trazer’ e ‘dizer’, a mudança é de [z] para [g]: de ‘tra[z]er’ e ‘di[z]er’ para ‘tra[g]o’, ‘tra[g]a’ e 

‘di[g]o’, ‘di[g]a’. No nosso entendimento, os radicais acima expressam formalmente o 

conteúdo de tempo presente. 

 Na 3ª conjugação, também ocorrem casos de mudança na consoante final do radical 

em prol da informação de presente. Em ‘pedir’, ‘medir’ e ‘ouvir’, há radicais específicos, com 

fusão por alteração da consoante final, para informar presente: 

 

(18) peç- (de pedir) 

meç- (de medir) 



 

 

ouç- (de ouvir) 

 

 Nesses dados, as formas com [s] são casos de expressão formal de presente, visto que 

ocorrem em radicais de tempos que indicam presente. Em dados da 2ª conjugação, como 

‘vejo’/’veja’, ‘revejo’/’reveja’, ‘provejo’/’proveja’, não há alteração na consoante final do 

radical, mas acréscimo de um segmento após o tema verbal nos tempos que expressam 

presente. 

 Em ‘(re)ver’ e ‘prover’, depois do tema em –e, ocorre acréscimo de consoante, 

acréscimo este que está a serviço da informação de presente, acontecendo em P1 do presente 

do indicativo, no presente do subjuntivo, no imperativo negativo e em P3 e P6 do imperativo 

afirmativo.  

Na morfologia verbal do português, existem outros casos de acréscimo consonantal 

que funciona como expediente de alguma informação gramatical: ‘ter’, ‘pôr’ (verbos de 2ª 

conjugação) e ‘vir’ (verbo de 3ª conjugação): 

 

(19) Presente    Pretérito Imperfeito 

 te/N/-     ti[ɲ]-   

po/N/-            pu[ɲ]- 

ve/N/-            vi[ɲ]- 

 

 Nos casos de ‘ter’, ‘pôr’ e ‘vir’, ocorre acréscimo de nasal. Em todas as formas dos 

tempos que informam presente, a nasalidade pode ser realizada de diversas formas: ‘tem’, 

‘tens’ (semivogal nasalizada); ‘tenho’, ‘tenha’, ‘tenhas’ (nasal palatal); ‘tendes’ (nasal alveolar 

de pequena duração). Já no pretérito imperfeito do indicativo, ocorre a nasal palatal [ɲ] no 

radical. A manutenção da vogal temática como média e o acréscimo da nasalidade constituem 

a expressão formal de presente. Quando o acréscimo de uma nasal, especificada como palatal, 

se soma a uma passagem da vogal média a alta, ocorre a indicação de pretérito imperfeito do 

indicativo. 

 

7 PALAVRAS FINAIS 

 

 Demonstramos – com a análise de expedientes morfológicos como alternância 

vocálica, ditongação, mudança da consoante final do radical, inserção consonantal – que não é 

uma marca zero que informa presente. Na verdade, a língua não expressa formalmente 



 

 

presente através de acréscimo de afixos, mas por meio da fusão, uma estratégia não-

concatenativa. Os expedientes morfológicos aqui analisados são casos evidentes de fusão da 

informação de presente no português. 
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