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Os prefixos de negação nas gramáticas históricas do português e do galego
Xoán López Viñas & Maria do Céu Caetano
Abstract: We intend in this work to analyse the negative prefixes, giving special
attention to data from Portuguese and Galician historical grammars. Previous to the
study of that kind of prefixes, we will specify what we understand for historical
grammar and, subsequently, we will establish the catalogue of Portuguese and
Galician grammars comprised under that designation. Afterwards, we will briefly
discuss the statute of the prefixes in those grammars, given that some authors include
them in the derivation, while for others they are part of compounding. Finally, we
attempt to account for the prefixes properties, with special focus on the
characterization of a-, anti-, des- and in- negative prefixes.
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amplitude e profundidade (“breath and

marked contrasts between corresponding forms

depth” em Malkiel 1968: 73-83). A

to have crystallized, if not in every instance, at

5

Cadernos WGT A negação (Setembro 2010)
estrutura e o método da obra deverão
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que

necessariamente se destinar a um
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produz-se o apogeu das gramáticas

concepção, um número reduzido de
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as gramáticas históricas de Diez (1836-

Meyer-Lübke.

1844) e Meyer-Lübke (1890-1902).

Por outro lado, a prefixação aparece

contém

gramáticas

unicamente

históricas.
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a
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disciplina linguística em que se trata a
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inseparabilidade destes elementos.
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e
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7. podem alterar a estrutura de
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(de));
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interpretação
i.e.
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Por exemplo, os prefixos des- e in-

por acharmos que nas formações em

associam-se a Adj e os derivados são

que ocorre é o primeiro elemento de

parafraseáveis por "não X" (exs.

um composto (exs. contraproducente,

desleal, incapaz), mas o prefixo des-

contra-atacar);

não se associa a Adj em –vel, neste

Des-: é um dos prefixos de negação

caso só o prefixo in- é permitido (exs.

mais frequentes em português. Junta-se

*desacessível;

a N (ex. despreocupação), Adj (ex.

inacessível,

desatento) e V (ex. desculpar). Sobre

insuportável, *desuportável).

este

prefixo,

veja-se

a

descrição

Prefixos de Negação: a-, anti-, des- e

efectuada por Brocardo & Caetano

in-

(1998);

A- / An- (gr.): inicialmente, o prefixo

In- / Im- (antes de bases iniciadas por

só ocorria junto de bases gregas, mas

bilabial) / I- (antes de bases que

depois começou a juntar-se a bases

começam por uma líquida lateral) / Ir-

vernáculas, embora confira sempre um

(antes de bases iniciadas por líquida

aspecto culto. Deixou de se juntar

velar): junta-se a Adj (exs. incerto,

simplesmente a Adj (ex. acromático) e

impróprio,

passou também a juntar-se a nomes,

mas pode também juntar-se a N (ex.

sobretudo

inconsciência)

N

sufixados

(ex.

ilegível,

e

irresponsável),

a

verbos

(ex.

encontram-se

em

incapacitar):

apolitização);
Anti-: tem, segundo Correia (1992),
valor semântico de 'oposição': a) contra

In-

X; b) que se opõe a X. X é

competição, embora des- seja muito

normalmente um N (ex: anti-religião)

mais

mas pode também ser um Adj (exs.

previsível que in- venha a perder

anti-reumático, anti-higiénico). Ainda

disponibilidade,

de

(1992),

anteriormente apontada (cf. adj. em –

recentemente, parece ter havido uma

vel , adj. deverbais que ocorrem em

alteração semântica (por exemplo, em

grande número, em português).

antimíssil, antiaéreo e antitanque, o

Segundo Silva Jr. & Andrade ([1887]

significado parece ser o de 'defesa');

19134: 311), in- “Desde o seculo XV

Contra-: embora seja incluído pelos

que substituiu a negativa não nos

gramáticos históricos nos prefixos de

compostos, e o seu emprego é hoje

negação, não será aqui considerado,

familiar e quasi popular. Combina-se

acordo

com

Correia

e

des-

frequente.

Contudo,

pela

não

é

razão
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com substantivos, mas principalmente

ainda que hoje seja praticamente

com



unânime a inclusão da prefixação na

incalculavel,

derivação, com excepção da chamada

adjectivos

ingratidão,
incauto,

e

participios:

irreligião,

inconsiderado,

inconsulto;

composição

neo-clássica,

em

que

intervêm elementos latinos e gregos.

illegal, immoral, irregular.”

Os prefixos possuem propriedades bem
Não:

tal

como

apontado

pelos

distintas das dos sufixos.

por

A existência de vários prefixos de

1878:

negação justifica-se pelo facto de os

155), o advérbio de negação é muitas

significados de cada um não se

vezes usado, como alternativa aos

recobrirem na totalidade e ainda pelo

prefixos de negação atrás referidos.

diferente grau de rentabilidade, o que

Permite

(sobretudo

faz com que os falantes seleccionem o

deverbais), como por exemplo, não-

prefixo de negação adequado a uma

existência e Adj (aspecto não referido

determinada base.

gramáticos
exemplo,

históricos

(cf.,

Reinhardstoettner

negativizar

N

pelos gramáticos históricos), como por
exemplo em aviões não identificáveis.
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