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Resumo 

Os prefixos germânicos de alguns verbos suecos serão comparados numa análise contrastiva com as 

relativas equivalências em português e em italiano num corpus paralelo escrito composto por um 

romance de língua sueca, um de língua portuguesa e um de língua italiana e pelas suas respectivas 

traduções.  

As funções desenvolvidas pelos prefixos germânicos dos verbos suecos analisados serão examinadas e 

depois confrontadas com as relativas equivalências, com o resultado que também nas duas línguas 

românicas relevam-se, de maneira bastante constante, procedimentos gramaticais parecidos aos 

desenvolvidos pelos prefixos germânicos. 

Abstract 

Germanic prefixes of which some Swedish verbs are composed are going to be compared in a 

contrastive analysis with their relative equivalences in Portuguese and Italian in a parallel written 



corpus characterized by a Swedish-language romance, a Portuguese-language romance and an Italian-

language romance, and by their relative translations.  

The functions executed by the German prefixes of the analysed Swedish verbs are going to be 

examined and then compared with their relative equivalences, with the result that even in the Romance 

languages it is possible to find in a quite constant way grammatical processes which are similar to 

those executed by the Germanic prefixes. 

Riassunto 

I prefissi germanici di alcuni verbi svedesi saranno comparati in un’analisi contrastiva con le relative 

equivalenze in portoghese e in italiano in un corpus parallelo scritto composto da un romanzo di lingua 

svedese, uno di lingua portoghese e uno di lingua italiana e dalle rispettive traduzioni. 

Le funzioni svolte dai prefissi germanici dei verbi svedesi analizzati saranno esaminate e poi 

confrontate con le relative equivalenze, con il risultato che anche nelle due lingue romanze si 

riscontrano in maniera abbastanza costante processi grammaticali simili a quelli svolti dai prefissi 

germanici. 

Sammanfattning 

De germanska prefix som återfinns i vissa svenska verb kommer att jämföras med sina motsvarigheter 

på portugisiska och italienska. Detta görs med hjälp av en skriven korpus bestående av en roman 

ursprungligen skriven på svenska, en skriven på portugisiska och en skriven på italienska samt 

översättningar av dessa romaner till de två andra språken.  

Funktionen hos de svenska verben med germanska prefix kommer att analyseras och sedan jämföras 

med verbens motsvarigheter. Resultatet av analysen visar att det är möjligt att finna systematiskt 

återkommande grammatiska processer i de romanska språken, som liknar de som förekommer i 

samband med de germanska prefixen på svenska. 
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0. Introdução 

Este trabalho propõe-se a analisar qualitativamente alguns prefixos verbais suecos de origem 

germânica como av-, be-, for-, miss-, till-, upp-, ut- (entre outros) e os respectivos verbos, e as suas 

equivalências em português e em italiano num corpus escrito; em primeiro lugar para observar se 

também nas duas línguas românicas se encontram fatores que cumprem as mesmas funções 

desenvolvidas pelos prefixos germânicos e, em segundo lugar, para detectar a frequência destas 

equivalências que possa determinar a existência de exemplos constantes. 

A língua portuguesa vai-se confrontar então com outra língua românica e com uma língua germânica 

na realização de fenómenos gramaticais como a formação de palavras através de morfemas, a 

modificação do aspecto verbal1, ou da matriz valencial do verbo. Com efeito, as funções destes 

prefixos abraçam vários níveis e, por isso, é interessante aprofundar a maneira em que as mesmas 

funções se realizam em português e ao mesmo tempo se destacam ou se aproximam às outras duas 

línguas.  

Este trabalho enfoca, portanto, uma característica da língua sueca que achei interessante 

aprofundar pelas dificuldades de aprendizagem encontradas no estudo destes verbos suecos, por 

falantes de linguas românicas em geral e do português em particular. Além disso não há, até hoje, 

pesquisas sobre este tema, bem como uma falta de informação nos dicionários e, por isso, a 

comparação da função destes prefixos com as equivalências portuguesas teria a oferecer mais 

aclarações a seu respeito.   

 

0.1 Método  

O trabalho está baseado num corpus escrito paralelo composto por três romances que têm o 

sueco, o português e o italiano como três línguas de partida e pelas relativas traduções nas outras 

línguas mencionadas. As três línguas contrastadas neste estudo estão, portanto, representadas uma vez 

como línguas de partida e duas vezes como línguas-alvo.  

A análise sistemática dos textos estará conduzida começando pelo texto sueco que contém os verbos 

de partida com os prefixos germânicos e está desenvolvido na base de um corpus paralelo multilíngue 

composto por pares bidirecionais de línguas que implicam uma relação entre L1 e L2, L1 e L3, L2 e 

L3 e que, como descrito por Frankenberg-Garcia (2008), é importante analisar tomando em 

consideração as correspondências linguísticas em cada direção separadamente. A escolha de utilizar o 

sueco uma vez como língua de partida e outra vez língua-alvo nas traduções é mais apta para detectar 

equivalências lexicais do que se for considerado apenas um corpus de textos suecos com as respectivas 

traduções. Com a análise do sueco como língua de partida e como língua-alvo há uma visão mais 

                                                 
1 Aspecto: ‘O aspecto verbal descreve a constituência temporal interna de uma situação’ [Tradução LC] (Comrie 1976: 3). 
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ampla das várias direções que é útil para verificar se há diferenças relevantes que ressaltam na análise 

nos dois casos. 

O corpus está formado, então, pelos três romances Comédia Infantil (Mankell 1995), 1934 

(Moravia 1982), O Alquimista (Coelho 1990), respectivamente de literatura de língua sueca, italiana e 

portuguesa, que foram escolhidos entre outros por terem uma linguagem simples, uma abundância de 

parataxe e uma sintaxe pouco articulada. Os autores dos textos escolhidos, com efeito, não 

demonstram grandes ambições estéticas com respeito à linguagem que possa tornar o uso 

ideosincratico de verbos um problema frequente na sua análise. 

A escolha de trabalhar com um corpus paralelo de prosa escrita e suas traduções respectivas e 

não um de dicionários bilíngues, está determinada pelo fato de a análise dos dicionários não oferecer 

em muitos casos uma diferença entre o significado do verbo base e a dos verbos compostos por estes 

prefixos, como acontece por exemplo com o verbo begråta, traduzido com ‘chorar, deplorar, 

lamentar’, assim como o verbo base gråta ’chorar, choramingar’, sem indicações relevantes das 

diferenças entre os dois verbos fornecida pelo prefixo be- (Thunholm 1984: 24, 107). O mesmo 

acontece em italiano com os verbos behärska e härska, traduzidos respectivamente com ‘dominare’ e 

‘dominare, regnare’ (Zanichelli/Norstedts 1994: 48, 239) sem indicações relevantes. Além disso, os 

dicionários oferecem menores ocasiões de reflexão do uso real destes verbos e das suas equivalências, 

pelo fato de não estarem inseridos num contexto, por isso os corpora paralelos ajudam a fazer uma 

análise das equivalências semânticas de uma forma linguística e a obter uma visão mais completa e 

sistemática das equivalências destes verbos nas outras línguas.  

A questão tradutológica, porém, não será considerada neste trabalho por pertencer a outro campo de 

pesquisa que vai além da linguística comparativa. Contudo, é preciso considerar que algumas vezes as 

equivalências não têm correspondências com o verbo pelo qual são traduzidas por causa das escolhas 

de tradução. 

 

0.2 Delimitação 

Devido à falta de estudos anteriores sobre o fenómeno analisado neste trabalho e pelas 

vantagens que oferece uma análise de corpus que mencionamos anteriormente, a escolha de alguns 

prefixos germânicos em vez de outros é estritamente ligada ao corpus de textos onde só se encontra 

uma parte dos prefixos em questão. Outras razões importantes pelas quais alguns prefixos foram 

excluídos no fim do trabalho de análise do corpus, são que os verbos por eles compostos apresentaram 

algumas vezes um significado tal que a formação, do ponto de vista sincrônico, não é mais 

transparente, por exemplo o verbo förstå, um dos mais recorrentes no corpus por ser um dos verbos 

mais indispensáveis no discurso, cujo significado base é totalmente diferente do verbo final com 

prefixo. Em outros casos, os prefixos não eram facilmente analisáveis por não terem funções bem 

determinadas. 
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Adicionamos à confrontação do sueco e do português uma segunda língua românica, o italiano, 

podendo servir de terceiro elemento de comparação para encontrar possíveis semelhanças entre as 

línguas românicas.  

 

0.3 Premissa  

Os verbos suecos apresentam uma ampla extensão de prefixos que levam funções gramaticais 

específicas, por exemplo transitivar o verbo mudando, portanto, a sua valência; fornecer um 

significado negativo e mudar o aspecto verbal. As duas línguas românicas analisadas, fornecem as 

mesmas informações que se acham nos prefixos germânicos utilizando procedimentos como o recurso 

a prefixos latinos, as perífrases, os morfemas ou simplesmente carregando na própria semântica as 

informações dos prefixos. 

 

0.4 Pesquisas anteriores 

Não há estudos no que tange as equivalências destes verbos específicos em italiano, e 

tampouco em português, que possam servir de base a este trabalho; porém, material útil que trata dos 

prefixos germânicos e das suas funções nos verbos acha-se, no exemplo do alemão, em Schanen & 

Confais (1996), onde os prefixos são divididos em vários grupos: modificateurs de classe 

(‘modificadores de classe’) que verbalizam um lexema (förädla2 ‘nobilitar’  = för+ädel3), 

modificateurs de rection et de valence (‘modificadores de reção e valência4’) que rendem o verbo 

transitivo (besegra ‘derrotar’= be+segra) e, por fim, modificateurs aspectual (‘modificadores 

aspectuais’) que mudam o aspecto do verbo e o podem tornar por exemplo em aspecto ingressivo ou 

egressivo5 (utkämpade ‘lutar até o fim’= ut+kämpade). Para a descrição das funções de cada um destes 

prefixos em sueco é possível basear-se em Hultman (2003).  

Wessén (1945) analisa a evolução diacrônica dos verbos formados por meio destes prefixos, 

referindo-se também a outras línguas. Em particular, a função de dois dos prefixos germânicos mais 

recorrentes no corpus escrito em questão be- e för- que também estão analisados neste trabalho, é 

examinada com atenção em Josefsson (1997): o primeiro prefixo tem, segundo este autor, a função de 

transformar os verbos intransitivos em transitivos e a de ‘fornecer algo’, o segundo tem as mesmas 

funções do primeiro assim como a de reforçar o significado do verbo base, transformar uma 

propriedade, eliminar e, por fim, expressar um excesso. 

                                                 
2 Adicionei os exemplos suecos. 
3 Ädel: nobre. 
4 Valência: ‘A valência do verbo é a sua capacidade de estabelecer e condicionar a sua complementação’ [Tradução LC] 
(Bianco1996:104). 
5
 Egressivo: ‘Passagem ao limite final do processo, por exemplo em verblühen, ausmachen opostos a aufblühen, anmachen. 

Em alguns casos se distingue o aspecto egressivo (saida), do terminativo (‘ir até o fim’). [Tradução LC] (Schanen e Confais 
1996:130). 
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Passando à língua portuguesa, uma boa referência para entender como a função dos prefixos 

germânicos de modificar a classe verbal está realizada em português, é Rio-Torto (1998); aqui a 

formação de palavras é tratada apresentando por exemplo a formação de um verbo a partir de um 

adjetivo ou de um substantivo através da afixação (em particular circunfixação e sufixação) e da 

redução. Se nos considerarmos com Hlibowicka-Węglarz (1998: 60-68), notamos que alguns dos 

verbos assim formados levam valores aspectuais diminutivos, pejorativos, causativos ou iterativos. 

Com efeito, aqui discute-se a análise semântica das propriedades dos predicados que inclui aktionsart6 

e aspecto em português, útil para achar possíveis analogias ou diferenças com o sueco, e vê-se que o 

aspecto verbal se modifica através de morfemas derivacionais, sufixação, repetição do verbo, 

construções perifrásticas e tempo verbal. 

Parcos são os estudos sobre a formação de palavras em italiano e sobre as possíveis maneiras 

para mudar a classe de palavras de adjetivo ou substantivo a verbo e, ainda mais, sobre o aspecto 

verbal. Pela base deste trabalho um estudo importante é o de Grandi e Iacobini (2008) sobre a 

afixação, assim como os textos portugueses mencionados acima que ajudam na elucidação destes 

fenómenos linguísticos em italiano pelas fortes semelhanças entre as duas línguas.  

Concluindo, todos os estudos discutidos até agora fornecem informações sobre conceitos linguísticos 

que servem como base para um estudo no campo da linguística contrastiva, mas não tratam 

argumentos que sejam estritamente relatados com esta pesquisa como o seria um trabalho contrastivo 

entre o sueco e as línguas românicas. 

Os prefixos em questão são analisados aqui pela primeira vez numa perspectiva comparatista 

cobrindo também as categorias linguísticas de aspecto, aktionsart e valência, e enfatizando as 

possíveis equivalências com as duas línguas de uma família linguística diferente.  

 

0.5 Perguntas de pesquisa 

Neste estudo as hipóteses são subjacentes às perguntas de pesquisas, como o caráter exploratório 

deste trabalho não coloca a verificação ou a falsificação das hipóteses como ponto básico, mas sim a 

compreensão das divergências e convergências entre as três línguas confrontadas.  

Os pontos fundamentais deste estudo podem então ser resumidos em quatro perguntas: 

• Quais são as equivalências entre as funções desenvolvidas pelos prefixos germânicos 

encontrados no corpus e as desenvolvidas em português e em italiano? 

• É possível estabelecer que as funções dos prefixos germânicos encontrados no corpus 

correspondem sempre as mesmas funções em português e em italiano? E quais são os casos 

em que o português e o italiano mostram procedimentos diferentes dos desenvolvidos pelos 

prefixos germânicos? 

• É possível achar padrões na realização das equivalências? 
                                                 
6
 Aktionsart: ‘O termo é utilizado para referir a manifestação lexical do aspecto, a informação que os lexemas verbais 

veiculam, de forma intrínseca, sobre a estrutura temporal do tipo de situação que denotam’ (Hlibowicka-Węglarz 1998:9). 
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Os resultados podem representar um ponto de partida para novas pesquisas ainda mais específicas nas 

áreas linguísticas da valência e do aspecto verbais que incluem o sueco, o português e o italiano numa 

perspectiva baseada na confrontação multilateral. 
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1. Funções dos prefixos verbais germânicos do sueco 

e equivalências no português e no italiano 
 

1.1 Para uma definição comum para os prefixos verbais em português, sueco e 

italiano  

Antes de analisar as funções específicas dos prefixos verbais germânicos nos verbos suecos, é 

útil esclarecer qual é a definição de prefixo que vai ser utilizada neste trabalho, particularmente com 

respeito ao sueco, pois cumpre destacar que na tradição gramaticográfica sueca se faz uma diferença 

entre partículas (partikelförbindelse/ sammansättningsled) como av-, på-, om-, till-, under-, upp-, ut-, 

åter-, över-, que formam os verbos compostos (sammansatta verb), e prefixos be-, för-, miss-, que 

formam verbos derivados (prefixavledda verb). 

Com efeito, em Svenska Akademiens grammatik, a definição de prefixo é:  

‘prefix, morfem som inte kan utgöra ett självständigt lexikonord utan bara används som förstaled i 

avledningar: o-praktisk, be-fara, van-styre’7  

e, daqui, é possível deduzir que as assim chamadas partículas, não pertencem a esta categoria por 

serem lexemas que podem ocorrer como morfemas livres. 

Ora, nos estudos sobre a formação de palavras em português não se faz uma distinção comparável. 

Como precisamos para nossa análise, porém, de uma terminologia unificada para a descrição das três 

línguas, seguiremos a definição proposta em Assis (2008: 148), segundo a qual o prefixo tem estas 

características:  

• É uma sequência fónica recorrente 

• Não é uma base 

• Acha-se à esquerda de uma base 

• Forma novas palavras 

• Tem uma identidade fonética, semântica e funcional 

• É uma forma presa. 

As propriedades do prefixo referem-se ao português, mas também são aplicáveis ao sueco: portanto, 

segundo a definição reportada acima, as partículas também podem ser consideradas prefixos uma vez 

que compartilham características comuns com estes. Para comprovar a exatidão da classificação de av, 

                                                 
7 Teleman et al. (1999, vol. 1, p. 211) [Tradução LC]: ‘Prefixo: morfema que não pode representar um lexema independente, 
mas que só pode ser utilizado como partícula inicial nas derivações: o-praktisk, be-fara, van-styre’.  
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på-, om-, till-, upp-, ut-, åter-, över- como prefixos, é necessário ter em consideração uma importante 

distinção feita em Assis (2008) entre base presa e prefixo, segundo a qual a base presa corresponde  

a um substantivo, a um adjetivo ou a um verbo e o prefixo corresponde a um advérbio ou a uma 

preposição. Quer os que são considerados prefixos, quer as que são chamadas de partículas nas 

gramáticas suecas, provêm de um advérbio ou de uma preposição e podem então ser encaixados na 

mesma denominação.  

Por fim, é útil observar que a prefixação pode acontecer também com base presa, em vez de prefixo, 

em português, em italiano e também em sueco, como se vê nos verbos bem-querer, benvolere, 

godkänna, em que as bases presas provêm pelos advérbios bem/bene/god. 

 

1.2 Da evolução diacrônica dos sufixos suecos  

Do ponto de vista diacrônico, estes verbos são considerados por Wessén (1945) como sendo 

muito antigos, com raízes no período indoeuropeu, em que eram comuns a muitas línguas como 

demonstram alguns exemplos fornecidos: 

Gótico: ufar- → ufargaggan ‘atravessar’8, alemão: übersteigen, latim: super-, grego: ύπερ-.  

É interessante notar que estas partículas tinham antigamente um significado que se tem enfraquecido 

ou reforçado depois de terem-se juntado ao verbo, apresentando assim uma variação do significado do 

verbo base. Nota-se que, através da derivação, alguns verbos intransitivos tornam-se transitivos e que 

alguns verbos imperfectivos tornam-se perfectivos, confirmando a descrição de Schanen & Confais 

(1996) com respeito às propriedades de alguns prefixos verbais que será apresentada em seguida. 

Além disso, discute-se em Wessén (1945) o fato que em gótico o aspecto perfectivo torna-se mais 

evidente quanto mais a partícula adopta um significado abstracto. 

Ao lado dos prefixos alemães inseparáveis do verbo como: be-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-, têm-se 

formado outros verbos compostos com partículas, neste caso separáveis do verbo: abziehen, 

aufsuchen, ausstellen, einsteigen, fortfahren. O mesmo tipo de formação verbal tem-se passado nas 

línguas nórdicas, como se vê nos verbos: avgå, uppsöka, bortlova, utbreda, tillkalla. Depois de estas 

novas formações terem-se desenvolvido, o verbo e o advérbio ou preposição têm constituído uma 

unidade sempre mais forte e pode-se então concluir que estas construções separáveis listadas acima, 

representam as formações originárias (Wessén 1945: 61-63). 

As formações verbais com partículas começam a desenvolver-se em 1300 através dos textos 

religiosos, muito provavelmente para se adaptarem a verbos compostos latinos ou alemães que vinham 

sendo adoptados, por exemplo tillbidhia- adorare e umvända- convertere. Estes verbos passam a ser 

utilizados sempre com mais frequência e tornam-se um padrão para novas formações verbais.  

Na literatura do século 1500, as formações verbais com partículas separáveis perto de verbos finitos na 

frase principal, são mais frequentes do que na literatura de Vadstena. Hoje, estes verbos, como em 

                                                 
8
 Sueco: gå över. 
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alemão, não têm regras fixas com respeito à sintaxe e à valência verbal, e o seu uso depende 

principalmente do estilo e da semântica do verbo (Wessén 1945: 65-67). 

É útil notar que os verbos compostos com partículas separáveis e inseparáveis apresentam 

apenas graus diferentes de gramaticalização, sendo os verbos com partículas inseparáveis mais 

gramaticalizados do que os separáveis porque tendem a ter um significado mais abstracto e apresentam 

um grau mais alto de coalescência9; ao contrário dos com partículas separáveis que têm um significado 

mais concreto. Porém, com alguns tempos verbais, é necessário utilizar uma forma em vez de outra, 

por exemplo nos particípios, onde os prefixos têm de estar ligados ao verbo (avhållen= hålla av). 

 

1.3 Das funções dos prefixos suecos 

Se focalizarmos a análise sobre estes verbos suecos com prefixos germânicos, notamos que os 

prefixos desenvolvem várias funções, três em particular, que concernem a sintaxe, a morfologia e a 

semântica. Com efeito, estes prefixos são, como mencionamos anteriormente- modificadores de 

classe, modificadores de reção e de valência e modificadores aspectuais (Schanen & Confais 1996: 

190-191). Estas definições indicam respectivamente que têm a capacidade de: verbalizar um lexema 

nominal ou adjetival, transitivar ou intransitivar um verbo e modificar a sua matriz valencial e, por 

fim, mudar o aspecto verbal. 

Do ponto de vista semântico, muitas vezes nota-se nos exemplos extraídos dos romances 

analisados que o verbo está lexicalizado até um ponto em que o significado geral não é mais previsível 

a partir dos componentes, de maneira que são formações de palavra não transparentes. 

As funções acima mencionadas são apresentadas em Schanen & Confais (1996) com respeito aos 

prefixos verbais de alguns verbos alemães, mas pela análise efetuada no presente trabalho resultam 

também aplicáveis aos verbos suecos com prefixos germânicos, comprovando características comuns 

entre as línguas da mesma família linguística e confirmando assim as argumentações de Wessén 

(1945) discutidas acima. 

 

1.4 Equivalências em português 

Mas como são realizadas as mesmas funções nas línguas românicas tomadas em consideração 

neste estudo? Os procedimentos utilizados para modificar a classe de uma palavra em português são 

vários. Um dos principais meios é efetuar operações de adição, em que a afixação parece ser o meio 

mais produtivo, e operações de redução (Rio-Torto 1998). 

Entre os procedimentos de afixação, os que consentem a criação de um verbo a partir de um adjetivo 

ou de um substantivo são a sufixação e a circunfixação, também chamada de parassíntese.  

                                                 
9 Cf. o modelo para processos de gramaticalização elaborado por Lehman na adaptação de Johnen (2000: 113). 
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A sufixação que permite um produto de classe diferente chama-se de sufixação heterocategorial e é 

atuada pela adição de um afixo à direita da palavra sujeita à transformação. Um exemplo é a formação 

do verbo valorizar a partir do substantivo valor, através da adição do prefixo -izar. 

A circunfixação realiza-se através da adição de dois segmentos morfológicos (afixos), à esquerda e à 

direita da palavra (neste caso adjetivo ou substantivo), como se vê nos verbos estontear, esbracejar, 

amadurecer, enraivecer, esclarecer, aterrorizar, encolerizar cujos afixos produtivos são: es X ear, es 

X ejar, a X ecer, en X ecer, es X ecer, a X izar, en X izar. 

O que não está mencionado em Rio-Torto (1998) é que em português, como em italiano, a prefixação 

representa outro meio para efetuar processos deadjetivais e denominais. Com efeito, os prefixos des-, 

em-/en-, e a- desenvolvem esta função (cafeina→descafeinar, culpa→desculpar, barca→embarcar, 

casaco→encasacar, casaco→acasacar)10. 

Entre os procedimentos de redução, o de supressão de um segmento final da base insere-se entre os 

meios de formação de verbos denominais, como se vê no exemplo protagonista e protagonizar onde 

se suprime a parte final que se encontraria à esquerda da palavra formada e que tem estatuto afixal. 

Nos verbos suecos em questão, os prefixos modificadores de reção e de valência têm na maior 

parte dos casos a função de transitivar ou intransitivar o verbo ao qual estão ligados. 

Em português não se encontra nenhum procedimento morfológico parecido ao sueco capaz de mudar a 

valência sintática do verbo base, então quando se acha nos verbos analisados um prefixo que tem 

transitivado o verbo em sueco, pode acontecer em português que o verbo permaneça algumas vezes 

intransitivo seguido de uma preposição. A valência, portanto, é mudada não por um prefixo, mas pelo 

acréscimo de outro complemento (p.ex. no caso do verbo ‘lutar’  que recebe o complemento 

preposicional ‘contra alguém’). Há, portanto, variantes sintáticas do mesmo verbo que se distinguem 

apenas por matrizes valenciais divergentes. 

O terceiro ponto, ou seja a modificação do aspecto verbal do verbo, apresenta em português 

vários procedimentos. Do ponto de vista morfológico, o aspecto pode mudar por causa de morfemas 

derivacionais (Hlibowicka-Węglarz 1998), como acontece por exemplo no verbo saltar, que com a 

adição do morfema -it, torna-se saltitar, para indicar que a ação se desenvolve de maneira breve e 

frequente.  

Em português há muitos sufixos que levam um valor aspectual: 

• -ecer, -escer= valor incoativo+ transformação da base (adjetivo ou substantivo) de estado em 

evento. Ex.: enraivecer, crescer. 

• -ear, -entar, -(i)ficar, -itar, -izar= valor causativo, factitivo, resultativo+ mudança de estado. 

Ex.: branquear, alimentar, falsificar, facilitar, concretizar. 

                                                 
10 Este procedimento é considerado de prefixação e não de parassíntese sendo o morfema do infinitivo considerado morfema 
flexional não apto à formação de palavras (cf. Rainer 1993: 70-73). 
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• -ear, -ejar, -icar, -ilhar, -inhar, -iscar, -itar= valor iterativo (repetição ou realização frequente 

da ação)+ caracteriza estados e processos. (-icar, -ilhar, -inhar, -iscar, -itar são diminutivos a 

que se associa a ideia de frequência e/ou repetição). Ex.: balancear, bocejar, multiplicar, 

empilhar, caminhar, chuviscar, saltitar. 

Outro processo que muda o aspecto verbal é a repetição do verbo como em ‘fala, fala mas nada faz’, 

que expressa a intensidade de uma ação (que não teve muitos resultados). 

A relação valencial que há entre verbo e complemento, i.e. a valência semântica, pode ser outra causa 

da mudança do aspecto verbal; mais especificamente a semântica dos argumentos do verbo pode ser 

responsável pela passagem de uma categoria proposta por Vendler11 a outra, por exemplo na frase 

‘correr os 100 metros’, o complemento ‘os 100 metros’ é télico12 e por isso muda a categoria 

aspectual do verbo, passando de activity até accomplishment. 

Os adverbiais também têm a capacidade de mudar o aspecto da frase porque influem sobre o verbo, 

como no caso da frase ‘O João cozinhou numa hora’, onde o adverbial ‘numa hora’ expressa a 

telicidade da ação, ou a frase ‘O João cozinhou durante uma hora’, onde o adverbial ‘durante uma 

hora’ indica a duração da ação sem determinar o seu término. 

Apoiando a teoria de Costa Campos (1997), outros procedimentos sintácticos para mudar o aspecto 

verbal são as seguintes construções perifrásticas:  

• Estar a+infinitivo= progressivo 

• Andar a+inf.= habitual 

• Começar a+inf.= pontual  

• Continuar a+inf.= contínuo  

• Deixar de+inf.= pontual/resultativo 

• Parar de+inf.= pontual/ resultativo 

• Acabar de+inf.= culminativo 

• Ficar a+inf.= durativo 

• Voltar a+inf.= iterativo 

O tempo verbal também pode influir sobre o tipo de aspecto do predicado, como se vê por exemplo no 

verbo conhecer que, na conjugação do presente ou do imperfeito tem um aspecto atélico porque tem o 

significado de ter conhecimento, diferentemente do pretérito perfeito simples ou do pretérito-mais-

que-perfeito tem um aspecto télico porque tem o sentido de tomar conhecimento. 

                                                 
11 Cf. as categorias elaboradas por Vendler na adaptação de Hlibowicka-Węglarz (1998: 37): as categorias correspondem a 
quatro classes aspectuais de verbos e baseiam-se nas características inerentes aos predicados (presença ou ausência de 
dinamismo, tempo intrínseco, terminação da ação): achievement= -estativo, -durativo (adoecer), accomplishment= -estativo, 
+durativo, +télico (almoçar), activity= +durativo, -estativo (cantar) e state= +durativo, +estativo (estar doente). 
12

 Télico/ atélico: ‘A dicotomia entre situações télicas e atélicas opõe as situações durativas que têm um ponto terminal 
necessário, e que contêm a ideia de que a ação se encontra concluída às situações que não implicam a ideia da conclusão de 
uma ação’ (Hlibowicka-Węglarz 1998: 35). 
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1.5 Equivalências em italiano 

Em italiano relevam-se muitas das características do português para modificar a classe de uma 

palavra e para expressar ou para mudar o aspecto verbal, em ambos os casos adoptadas do latim. Com 

efeito, em italiano a afixação (sufixação) e a redução são os procedimentos morfológicos igualmente 

realizados para modificar a classe de uma palavra. Em particular, como em português, a sufixação é 

uma estratégia para modificar a classe muito produtiva porque em ambas as línguas, o sufixo tem uma 

maior tendência à fusão fonológica com a palavra base.  

Em italiano as desinências dos infinitivos -are e -ire que vêm da primeira e quarta conjugação latina, 

representam sufixos verbais denominais e deadjetivais (bacio→baciare, fiore→fiorire), assim como 

-ificare e -izzare. 

Também se encontram, como já vimos pelo português, alguns prefixos verbais denominais e 

deadjetivais, por exemplo: a- (dente→addentare), de- e dis- (caffeina→decaffeinare, 

colpa→discolpare), in- (orgoglio→inorgoglire), s- (macchia→smacchiare). 

Nem em italiano, nem em português, há uma solução morfológica capaz de transitivar ou intransitivar 

um verbo e, aos prefixos germânicos que têm a propriedade de transitivar o verbo, correspondem 

algumas vezes nas equivalências do corpus analisado verbos italianos intransitivos seguidos por uma 

preposição. 

Em italiano há sufixos muito parecidos aos do português para atribuir um determinado aspecto ao 

verbo: 

• -escere= valor incoativo. Ex.: crescere 

• -eggiare, -entare, -ificare, -itare, -izzare= valor causativo. Ex.: biancheggiare, martellare, 

alimentare, falsificare, facilitare, concretizzare. 

• -are, -icare, -ilare, -inare, -igginare, -ellare= valor iterativo. Ex.: bilanciare, moltiplicare, 

impilare, camminare, piovigginare, saltellare. 

No campo aspectual há também muitas similaridades entre as duas línguas românicas, como em 

italiano se encontram morfemas derivacionais que mudam o aspecto da mesma maneira como no 

português, por exemplo em piangere→piagnucolare, piovere→piovigginare13 para indicar iteração e 

atenuação da ação expressa pelo verbo. 

O procedimento da repetição do verbo existe também em italiano e é utilizado da mesma maneira para 

indicar uma ação durativa (mas que não dá muitos resultados). Ex.: ‘parla, parla ma non conclude 

nulla’.14 

                                                 
13

 O mesmo que chorar→choramingar e chover→chuviscar. 
14

 ‘Fala, fala mas nada conclui’. 
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Os complementos podem influir sobre o aspecto do verbo como na frase ‘correre i 100 metri’ frase 

utilizada antes pelo português, e o mesmo vale pelos adverbiais nas frases ‘ho cucinato in un’ora’ e 

‘ho cucinato per un’ora’, onde o primeiro adverbial ‘in un’ora’ indica o termo da ação de cozinhar e o 

segundo, ‘per un’ora’, a sua duração. 

Uma das diferenças entre italiano e português é que em italiano se encontram menos construções 

perifrásticas do que em português para modificar o aspecto verbal. Em todo caso as que se encontram 

são muito parecidas às correspondentes portuguesas: 

• Stare+gerúndio= progressivo 

• Cominciare a/ iniziare a+inf.= pontual 

• Continuare a+inf.= contínuo 

• Smettere di+inf.= pontual/resultativo 

• Finire di+inf.= pontual/risultativo 

• Tornare a+inf.= iterativo 

Por fim, o tempo verbal desenvolve um papel importante e muda da mesma maneira como o português 

como se vê na análise do verbo conoscere que ao presente e ao imperfeito é atélico, e no pretérito 

perfeito simples e pretérito mais-que-perfeito é télico. 

 

1.6 Resumo 

Apesar de os prefixos verbais não serem incluídos nas gramáticas portuguesas e italianas 

como elementos que possam atribuir valor aspectual ao verbo, ou modificar o aspecto do verbo base, 

exercem na verdade uma função importante neste sentido em ambas as línguas. Com efeito, os 

prefixos de origem latina que eram originariamente preposições ou advérbios, podem fornecer vários 

tipos de aspectos verbais, além de manter o seu valor prepositivo e/ou adverbial, (p.ex. a preposição 

in- que significa ‘em, sobre’, mas que indica também o aspecto transformativo como se vê no verbo 

intumescer que expressa uma transformação). 

A diferença entre os prefixos de origem latina e os de origem germânica é que, amiúde, no primeiro 

caso as palavras (neste caso verbos) não são mais analisáveis porque não são distinguíveis da raiz e, 

além disso, algumas vezes têm sofrido uma alteração por meio duma evolução fonética. Pelo contrário 

como se verá nos verbos analisados, em sueco é quase sempre possível distinguir o prefixo da base 

verbal. É interessante notar no próximo capítulo que muitas vezes os prefixos latinos correspondem a 

prefixos suecos na semântica do aspecto e no seu valor prepositivo e adverbial.  

Muitas das características do português e do italiano que concernem o aspecto verbal e as 

maneiras de modificação, também existem no sueco (complementos e adverbiais aspectuais, 

construções perifrásticas e valor do tempo verbal), mas não foram discutidas neste capítulo porque 

quer a análise teórica, quer a prática estarão organizadas sempre a partir dos prefixos germânicos dos 
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verbos suecos mencionados e, muitas das soluções gramaticais fornecidas antes com respeito às 

línguas românicas, serão encontradas na análise dos três romances e das suas respectivas traduções 

como substituição aos prefixos em questão. 

No próximo capítulo ir-se-ão apresentar todos os prefíxos tomados em consideração depois da análise 

final do corpus escrito, serão inseridos no contexto diacrônico (quando for possível) e confrontados 

com as equivalências das línguas românicas para chegar às conclusões no último capítulo. 
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2. A análise do corpus escrito    
Como mencionamos anteriormente, o corpus escrito que serviu de base para a análise e 

confrontação de verbos, é composto por três romances: Comédia Infantil (Mankell, 1995; literatura 

sueca) e as suas traduções em português (Mankell [1995] 1998) e italiano (Mankell [1995] 2001), 

1934 (Moravia, 1982; literatura italiana) e as suas traduções em sueco (Moravia [1982] 1983) e em 

português (Moravia [1982] 1985) e, por fim, O Alquimista (Coelho, 1990; literatura de língua 

portuguesa) e as suas traduções em sueco (Coelho [1990] 2002) e em italiano (Coelho [1990] 2008). 

Entre os prefixos encontrados no corpus escrito, só foram escolhidos os que se consideraram mais 

relevantes pela análise linguística comparativa para poder tirar conclusões, mesmo que mínimas, da 

confrontação com as línguas românicas. Por sua vez, para cada prefixo foram escolhidos os verbos 

(com as relativas equivalências) encontrados nos textos cujo verbo base tivesse uma forma detectável 

e não fosse desenvolvido numa forma lexicalizada não mais transparente. Com efeito, neste caso far-

se-ia necessário analisar a evolução diacrônica destes verbos prefixais e a interelação semântica entre 

prefixo e base. Estas análises iriam fornecer, porém, apenas resultados singulares, dificilmente 

generalizáveis para um contexto mais amplo. 

Mais ainda, tentou-se considerar as várias funções de cada prefixo, mesmo se algumas funções só 

estavam presentes em um ou dois dos textos analisados, para ter uma visão mais ampla do 

comportamento dos pares de equivalências em italiano e em português. 

Os prefixos que serão analisados neste capítulo serão apresentados por ordem alfabética para fornecer 

uma ideia mais abrangente com respeito às possíveis funções que cada prefixo desenvolve: av-, be-, 

för-, miss-, på-, om-, till-, upp-, ut-, åter-, över-. A análise destes prefixos está organizada assim que os 

verbos com as mesmas equivalências estão reagrupados na mesma caixa da tabela com o número de 

página em que ocorrem ao lado, para ter uma referência no corpus.  

Os tempos verbais em que os verbos ocorrem estão reportados fielmente, como muitas vezes possam 

influir sobre o resultado da comparação linguística e desenvolver possívelmente um papel importante 

no aspecto verbal que os prefixos germânicos levam nalguns casos. 

O contexto no qual o verbo encontra-se nos textos está reportado só em alguns casos, quer dizer 

quando o prefixo tem a função de modificar a matriz valencial ou a regência verbal e é então 

importante entender de que maneira tem influências sobre os complementos, ou quando se apresenta o 

problema da polissemia do verbo e é preciso entender qual dos vários significados possíveis possui. 

Em geral, nos outros casos, quer dizer quando o prefixo tem uma função prepositiva, adverbial, 

quando reforça o verbo base, quando tem uma aceção negativa ou quando modifica o aspecto verbal, é 

suficiente reportar o verbo, uma vez que o contexto não influi na sua análise. 
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Também é útil aqui esclarecer que os formalismos utilizados pela análise das matrizes valenciais e as 

siglas utilizadas pelos complementos são: 

S= sujeito, V= verbo, CD= complemento direto, CI= complemento indireto, CPrep= complemento 

preposicional, CM= complemento modal, [+hum]= ser animado. 

Os complementos mencionados, que são os que se encontram nos exemplos do corpus, têm 

respectivamente como anáforas: o pronome de objeto direto (o, a, os, as), o pronome de objeto indireto 

(lhe, lhes), preposição+pronome (p.ex. ‘contra alguém’) e, por fim advérbio (‘assim’). 

  

2.1 Av-  

Como preposição av designa uma relação de propriedade e correspondendo à preposição de, 

ou de agente como por; e como advérbio indica afastamento ou privação, por exemplo em ‘kasta sig 

av hästen’ ‘deitar-se do cavalo’. 

As funções do prefixo são as de adicionar os traços semânticos seguintes: 

• Afastamento 

• Privação 

• Diminuição 

• Consumação 

• Progressão 

• Modificador do aspecto verbal 

 

2.1.1 Avsvära sig e seus equivalentes em português e italiano   

Partindo da análise do primeiro romance mencionado, Comédia Infantil, um verbo interessante é 

avsvära sig (que só se encontra neste texto), cujas traduções estão reportadas em baixo: 

SUECO PORTUGUÊS ITALIANO  

Avsvära sig p.45 Abjurar p.43 Rinnegare p.45 

Avsvära sig p.45 Renunciar p.43 Sbarazzarsi p.45 

 

Apesar de dispormos só de duas ocorrências que não resultam de maneira constante, vê-se que quer 

em português, quer em italiano, as ideias de distanciamento e de privação são fornecidas pelos 

prefixos latinos ab- que indica mesmo afastamento, re-/ri- que vêm do latim re- que indica 

retrocessão, e s- que vem do latim ex- e pode indicar afastamento, movimento para fora, mudança ou 

separação. De qualquer maneira, a base verbal é equivalente ao verbo sueco só no caso de abjurar, 

como os verbos renunciar e rinnegare provêm dos verbos comunicativos latinos nuntiare e negar, e o 

verbo sbarazzarsi, vem do verbo imbarazzare.  
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2.1.2 Avslöja e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo avslöja o prefixo av- dá a ideia de privação ao verbo base slöja que significa velar: 

Comédia Infantil: 

Avslöja p.15 Revelar a p.14 Mostrare p.13 

Avslöja p.125 Apanhou uma bebedeira que o 

fez falar compulsivamente e 

contar pelo menos uma parte da 

verdade p.116 

In preda ad un’ubriacatura 

fulminea aveva raccontato a 

Nelio una parte della verità 

p.129 

Avslöja p.176 Revelar p.162 Rivelare p.184 

1934: 

Avslöja p.15, 17, 99, 185, 203, 

205, 233 

Revelar p.18, 21, 102, 193, 213, 

215, 245 

Rivelare p.18, 21, 109, 201, 221, 

223, 254 

Avslöja sig p.43 Se trair p.47 Tradirsi p.50 

Avslöjades p.63 Revelava-se p.65 Si svelava p.70 

Avslöja p.202 Desmascarar p.211 Smascherare p.219 

Avslöjade p.206 Deixou à mostra p.216 Lasciava vedere p.225 

Hade avslöjat p.219 Me contara p.230 Mi aveva rivelato p.238 

Avslöjar p.234 Diz p.246 Mi rivela p.255 

 

O Alquimista: 

Avslöja p.105 O inglês não queria falar aos 

outros da sua presença p.145 

L’inglese non voleva 

manifestare ad altri la sua 

presenza p.105 

Hade avslöjat p.117 Já tinha consultado alguns 

adivinhos: muitos disseram 

coisas certas p.159 

Aveva già consultato vari 

indovini: molti gli avevano detto 

cose giuste p.116 

Avslöjar p.119 Mostra p.160 Mostra p.117 

Avslöjade p.152 Contou-lhe também mais uma 

coisa que o rapaz nunca tinha 

Ma gli parlò anche di una cosa 

cui il ragazzo non aveva mai 
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notado p.198 fatto caso p.150 

Avslöjade p.167 Exprimiam p.213 Manifestavano p.164 

 

Este verbo está traduzido com mais frequência (nove ocorrências) com revelar e rivelare, 

carecterizados pelos prefixos re-/ri - que vêm do latim re-. O prefixo latino está ainda uma vez 

utilizado com o sentido de retrocessão, de movimento para trás que consente de ‘tirar o velo’. 

Outro prefixo latino que leva mais ou menos o mesmo sentido de separação, de ação contrária, de 

movimento para baixo, é des-, originário de des- e s- que se acha nas equivalências 

desmascarar/smascherare. 

As outras equivalências, trair-se, tradirsi, exprimir/manifestare, mostrar/mostrare, deixar à 

mostra/lasciar vedere, expressam em medida diferente a mesma ideia de maneira mais ou menos 

abstracta, mas em todo caso não há procedimentos gramaticais para preencher a função do prefixo av-: 

é a semântica do verbo que a expressa.  

Os verbos contar/raccontare contar/parlare, dizer/dire pelo contrário, são verba dicendi e quase em 

todos os exemplos reportados, sobretudo quando a direção da tradução é sueco→português-italiano, 

mostram um ato comunicativo que fornece o acesso a uma informação antes do ato inacessível. É 

preciso então encaixá-los no seu contexto para entender que há uma correspondência semântica com o 

verbo avslöja. 

 

2.1.3 Avbryta e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos verbos mais recorrentes no corpus, em que o prefixo av- tem a função de render télico 

e pontual é o verbo avbryta formado a partir do verbo base bryta ‘romper, quebrar’: 

Comédia Infantil: 

Avbryta p.45, 197 Interromper p.43, 182 Sospendere p.45, 206 

Avbryta p.47, 164, 170, 228 Interromper p.45, 152, 158, 211 Interrompere p.48, 170, 178, 

238 

 

1934: 

Avbryta p.39 Intervir p.42 Intervenire p.45 

Avbryta p.110, 154 Interromper p.114, 161 Interrompere p.120, 169 

Avbryta p.140, 144 Interromper p.145, 150 Intervenire p.153, 158 
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O Alquimista: 

Avbryta p.33, 83, 136 Interromper p.48, 103, 180 Interrompere p.39, 83, 134 

Avbryta p.88 Parar p.110 Fermarsi p.88 

 

Na maioria dos casos, quatro em Comédia Infantil, dois em 1934 e três em O Alquimista, o verbo 

avbryta está traduzido em português e em italiano com os verbos interromper/interrompere e, em 

casos menores, um em português em 1934 e três em italiano, está utilizado o verbo 

intervir/intervenire. Em todas as equivalências, a função do prefixo av- está preenchida em português 

e em italiano prefixo latino inter- que significa no meio, no sentido em que algo ou alguém põe termo 

à ação no meio do seu desenvolvimento. 

 

2.1.4 Avsluta e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo avsluta o prefixo desenvolve uma função aspectual porque acrescenta o aspecto pontual do 

verbo base sluta ‘terminar’, cuja aktionsart já expressa o termo da ação. 

Aqui estão os exemplos do corpus: 

Comédia Infantil: 

Ha avslutat p.67 Ter concluído p.63 Finire p.69 

Avsluta p.134 Terminar p.125 Finire p.139 

Har avslutat p.191 Acabei p.177 Ho finito p.200 

 

1934: 

Avsluta p.89, 181 Terminar p.91, 189 Finire p.98, 198 

Avslutades p.195 Acabou p.204 Si è concluso p.212 

Avslutades p.143 Acabou p.148 È finita p.156 

Avslutade p.203 Concluiu p.213 Ha concluso p.221 

 

O Alquimista: 

Avsluta p.38 Completar p.52 Completare p.43 

Avslutade p.41 Completou p.56 Concluse p.47 

Avslutade p.91 Concluiu p.112 Concluse p.91 
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Avsluta p.167 Pararmos p.213 Smetterla p.164 

 

As equivalências do prefixo av- são neste caso diferentes no sentido em que as traduções não são 

exatamente iguais em todas as ocorrências, mas a aktionsart destes verbos, ou seja a manifestação 

lexical do aspecto (Hlibowicka-Węglarz 1998: 9), é a mesma em todos os verbos: terminar/finire, 

acabar-concluir/concludere, parar/smettere, completar/completare, e indica telicidade e pontualidade. 

O rendimento de este aspecto verbal está completado pelos tempos verbais que em todas as 

ocorrências listadas são infinitivo (normal e flexionado) e pretérito perfeito simples que expressam 

(sobretudo o segundo) uma ação concluida, pontual. 

 

2.1.5 Avgå e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo em que o prefixo av- preenche uma função aspectual é avgå como se vê nas 

equivalências dos textos 1934 e O Alquimista: 

Avgick p.74 Partia p.77 Partiva p.83 

 

Avgår p.83 Sai p.103 Parte p.83 

Infelizmente não há muitas ocorrências deste verbo para verificar com maior exatidão se o aspecto 

inceptivo encontra as mesmas equivalências nas línguas românicas, mas nos exemplos aqui 

apresentados nota-se que este aspecto é inerente à semântica dos verbos partir/sair/partire. 

O tempo verbal desenvolve novamente um papel na expressão do aspecto, como o presente indicativo 

e o imperfeito são tempos verbais que podem expressar uma ação em desenvolvimento e então aptos 

para indicar o início da ação em si. 

 

2.1.6 Resumo das funções e equivalências de av- 

 Concluindo, o prefixo av- tem valor adverbial nos verbos avsvära sig e avslöja, e tem valor 

aspectual nos verbos avbryta, avsluta e avgå, respectivamente pontual nos primeiros dois casos e 

inceptivo no último caso. Nos verbos avsvära sig e avslöja as ideias de distanciamento e privação 

estão fornecidas pelos prefixos latinos que vêm das correspondentes preposições, assim como o 

aspecto télico está adicionado pelo prefixo inter- no verbo avbryta. Nos verbos avsluta e avgå, pelo 

contrário, é a semântica (junto com o tempo verbal), que dá o valor aspectual. 

  

2.2 Be- 

Be- é um prefixo não acentuado dos mais frequentes nos três textos e pertence aos que não se 

podem separar do verbo e que constituem então uma união firme com este. Este prefixo foi 
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emprestado do alemão ou do baixo alemão já no sueco antigo e representa a forma imprimida débil do 

prefixo originário bi- que significa ‘ao lado de’ (Bergman 2007: 38). 

Be- pode ter várias funções (Teleman 1999:533, Bergman 2007:38): 

• Reforçador do significado do verbo ao qual está ligado 

• Modificador de classe 

• Modificador de reção e valência: transitiva o verbo e muda as relações valenciais entre o verbo 

e os adverbiais 

• Pode acrescentar o significado básico do verbo com a ideia da preposição originária da qual 

provém ‘em torno de’. 

O prefixo em questão resulta ser ainda produtivo, mas novos verbos (e palavras de outras classes) 

assim formados aparecem muito raramente (Wessén 1945: 67). 

As funções mais comuns no corpus são as de reforçar o significado do verbo base, de modificar a 

classe e, por fim, de modificar a reção.  

 

2.2.1 Behålla e seus equivalentes em português e italiano 

A propriedade de reforçar o verbo ao qual o prefixo be- está ligado, acha-se por exemplo em 

behålla: 

Comédia Infantil: 

Behålla för sig p.119 Guardar p.111 Tenere per sé p.123 

Behålla den p.186 Ficar com este p.172 Tenerlo p.194 

 

O Alquimista: 

Behålla p.174 Guardar p.222 Conservare p.170 

 

Aqui o prefixo be-, além de reforçar o significado do verbo hålla ‘segurar, conservar, guardar’, 

modifica o aspecto verbal porque acrescenta o aspecto durativo do verbo. Por isso, os verbos com os 

quais está traduzido em português e em italiano, guardar/ficar com e tenere/conservare, expressam da 

mesma maneira o aspecto durativo e continuativo da ação de ter algo. Não há muitos exemplos com 

este verbo, e faltam ocorrências em 1934 mas, apesar de estar traduzido de maneira levemente 

diferente, nos três casos todos os verbos têm o mesmo valor aspectual na sua semântica. 

 

2.2.2 Bekräfta e seus equivalentes em português e italiano 

Be- é modificador de classe no caso do verbo bekräfta, onde age sobre o substantivo kraft 

‘força’, tornando-o um verbo. 
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Comédia Infantil: 

Bekräfta p.26 Ratificar p.25 Controfirmato p.25 

 

1934: 

Bekräftade p.15, 18, 39, 35, 49, 

59, 63, 69, 72, 138, 146, 202, 

219, 227, 232, 235 

Confirmava p.18, 21, 43, 38, 52, 

63, 65, 72, 76, 143, 152, 212, 

230, 239, 244, 247 

Confermava p.18, 21, 46, 40, 

55, 67, 70, 77, 81, 151, 160, 

220, 239, 247, 254, 256 

Bekträftades p.200 Acrescentou p.209 Confermando p.218 

 

Além do primeiro exemplo encontrado em Comédia Infantil onde as traduções não são propriamente 

literais, em 1934 as equivalências demonstram uma forte homogeneidade com um total de dezasseis 

exemplos com os mesmos verbos em cada língua. Aqui é muito interessante notar que um processo 

parecido acontece em português e em italiano, como os verbos confirmar/confermare são formados 

pelo prefixo con- que vem do latim cum- (com) e do adjetivo firme/fermo que vem do latim vulgar 

firmis. Por causa dos prefixos be- e con-, estes verbos fornecem exactamente a mesma ideia de ‘tornar 

firme’ algo, apesar de o prefixo cum- singnificar ‘junto a’: com efeito, muitas vezes o sentido 

originário dos prefixos latinos tende ao anulamento, e passa a expressar só o valor aspectual da ação 

momentânea. 

 

2.2.3 Befria e seus equivalentes em português e italiano 

O mesmo processo de transformação ocorre com o adjetivo fri  ‘livre’ no verbo befria: 

Comédia Infantil: 

Befria p.56, 56, 56, 56, 151, 152 Libertar p.52, 52, 52, 52, 52, 

140, 141 

Liberare p.56, 56, 56, 57, 157, 

158 

 

1934: 

Befria mig p.97 Livrar-me p.100 Liberarmi p.106 

Befria p.100, 135, 245, 134 Libertar p.104, 140, 258, 139 Liberare p.110, 148, 268, 147 

 

O Alquimista: 

Befriade p.172 Dispensou p.220 Congedò p.169 
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Ambos os verbos portugueses livrar  e libertar e o verbo italiano liberare provêm do adjetivo latino 

liber que significa libero; então, como se pode notar, mais uma vez há uma forte semelhança entre a 

formação deste verbo nas línguas românicas e no sueco. A denominalização sucede em ambos os 

casos através da desinência da primeira conjugação latina -are. 

 

2.2.4 Bekämpa e seus equivalentes em português e italiano 

A terceira função do prefixo be- mencionada antes, quer dizer a de modificar a regência 

verbal, acha-se por exemplo no verbo bekämpa, em que transitiva o verbo base kämpa ‘lutar’. 

Comédia Infantil: 

Bekämpa ryktena p.20 

V-CD 

Combater os boatos p.24 

V-CD 

Smentire quelle voci p.19 

V-CD 

Bekämpa den tungfotade 

byråkraty p.24 

V-CD 

Combater a burocracia lenta  e 

pesada p.24 

V-CD 

Combattere la pesante 

burocrazia p.24 

V-CD 

 

Aqui é muito interessante notar também a correspondência valencial que há entre os verbos kämpa, 

lutar e lottare, porque como verbos intransitivos apresentam o mesmo esquema (Clausén 2003: 674, 

Busse 1994: 294, Borba 1996: 889, Blumenthal/Rovere 1998:656): 

Kämpa mot döden 

V-Cprep 

Lutar contra a morte 

V-Cprep 

Lottare contro la morte 

V-Cprep 

 

Faz-se necessário considerar o fato de a língua de partida ser o sueco nos exemplos do corpus para 

entender a preferência dos tradutores pelos verbos combater e combattere que são transitivos diretos, 

indiretos e intransitivos, mas que nas ocorrências reportadas apresentam a mesma matriz valencial do 

verbo bekämpa porque são utilizados como transitivos. 

 

2.2.5 Behärska e seus equivalentes em português e italiano 

Outro exemplo desta função é o verbo behärska, onde o verbo härska ‘reinar’ é transitivado. Também 

aqui é interessante notar que há uma correspondência valencial entre os verbos base nas três línguas 

(Clausén 2003: 515, Borba 1996: 1142, Blumenthal/Rovere 1998: 896) e que os verbos provêm das 

palavras que designam uma autoridade (rei, herr): 

Hon härskar över landet Reina sobre o país Regna sul territorio 
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S-V-Cprep S-V-Cprep S-V-Cprep 

 

Pelo contrário, nos exemplos do corpus encontram-se verbos cuja matriz valencial corresponde à do 

verbo behärska: 

Comédia Infantil: 

Behärska mig p.116 

S-V-CD 

Dominar-me p.108 

S-V-CD 

Controllarmi p.120 

S-V-CD 

De kunde behärska världen 

p.130 

S-V-CD 

Eram capazes de dominar o 

mundo p.120 

S-V-CD 

Potevano dominare il mondo 

p.134 

S-V-CD 

 

1934: 

Jag kunde inte behärska min 

talförhet p.17 

S-V-CD 

Não soube controlar minha 

loquacidade p.20 

S-V-CD15 

Non ho saputo trattenere la 

mia loquacità p.20 

S-V-CD 

 

O Alquimista: 

Behärskade det universella 

språket p.122 

S-V-CD 

Estava acostumado com a 

linguagem do mundo p.164 

S-V-CPrep 

Si era abituato al linguaggio 

del mondo p.121 

S-V-CPrep 

Du behärskade spejarna med 

blicken p.153 

S-V-CD-CPrep 

O senhor dominou os guardas 

com um olhar p.200 

S-V-CD-CPrep 

Hai dominato le guardie con 

uno sguardo p.151 

S-V-CD-CPrep 

 

Aqui o verbo behärska abraça várias nuances e vai desde um significado mais concreto com os verbos 

dominar/dominare, até um significado mais abstrato com controlar/controllare, estar 

acostumado/abituarsi.  

É preciso considerar que o par de equivalências controlar/trattenere se encontra quando a direção da 

tradução é italiano→sueco-português, portanto que o verbo de partida é trattenere e rege um 

                                                 
15

 Aqui é preciso ter em consideração também a valência semântica do verbo, como o verbo controlar rege também um 
complemento abstrato, assim como o verbo trattenere em italiano.  
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complemento abstrato que pertence aos comportamentos humanos e que não se pode apreender (a 

loquacidade). O interessante aqui é que em sueco é utilizado o verbo behärska e que há então outras 

possibilidades de traduções deste verbo, além das fornecidas pelo dicionário bilíngue ‘governar, 

dominar’ (Thunholm 1984:25). Vê-se então, ainda uma vez, as limitações dos dicionários com respeito 

às várias aceções dos verbos que também dependem do contexto. 

Com respeito ao par estar acostumado/abituarsi é preciso ter em conta que a direção da tradução é 

português→italiano-sueco e que neste caso a tradução é feita a partir da construção português estar 

acostumado (com a linguagem do mundo) que, apesar de ter um significado diferente do verbo sueco 

behärska, pode incluir a ideia de domínio (da linguagem do mundo), portanto a tradução não é errada.  

Concluindo, a maioria das equivalências apresenta a mesma matriz valencial do verbo behärska 

porque os verbos são transitivos; só no caso de estar acostumado/abituarsi, os verbos são intransitivos 

e não têm correspondências valenciais com o sueco. 

 

2.2.6 Besegra e seus equivalentes em português e em italiano 

Também no verbo besegra o prefixo tem a função de transitivar o verbo segra ‘ganhar, vencer’, mas 

neste caso também tem uma função aspectual: 

Comédia Infantil: 

Besegra tyngdkraften p.225 

 

V-CD 

Vencer a força de gravidade 

p.208 

V-CD 

Avesse vinto la forza di gravità 

p.236 

V-CD 

 

O Alquimista: 

Besegra öknen p.84 

V-CD 

Vencer o deserto p.105 

V-CD 

Vincere il deserto p.84 

V-CD 

 

Os verbos vencer/vincere podem ser transitivos e reger um complemento direto, ou podem ser 

intransitivos e reger um complemento preposicional (sobre/su). Nos exemplos do corpus estão 

utilizados como verbos transitivos e, por isso, correspondem ao verbo besegra, mas correspondem ao 

verbo base segra no caso em que regem um complemento preposicional (segra över något/någon) 

(Clausén 2003:1000, Borba 1996: 1339, Busse 1994: 402, Blumenthal/Rovere 1998: 1304). 

A função aspectual do prefixo encontra-se por exemplo na frase  besegra tyngdkraften extraída de 

Comédia Infantil, onde se enfoca mais o resultado da ação, diferentemente da frase segra mot 

tyngdkraften sem o prefixo verbal, em que se enfoca mais o processo da ação. 
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2.2.7 Betjäna e seus equivalentes em português e italiano 

Na tradução sueca de O Alquimista, encontram-se algumas ocorrências do verbo betjäna, onde o 

prefixo be- limita a duração da ação do verbo tjäna ‘servir’, que tem um significado mais abstracto e 

vago quando rege um complemento pessoal: 

Betjänade en kund p.64 

V-CD[+hum] 

Atendeu um freguês p.82 

V-CD[+hum] 

Servì un cliente p.65 

V-CD[+hum] 

Betjäna ett utländsk par p.75 

 

V-CD[+hum] 

Atender um casal estrangeiro 

p.95 

V-CD[+hum] 

Stava servendo una coppia di 

stranieri p.76 

V-CD[+hum] 

 

É interessante notar que o verbo português atender corresponde semânticamente ao verbo betjäna, 

mas ao contrário do verbo italiano servire pode ser utilizado quer como equivalente de tjäna någon 

que de betjäna någon.  

 

2.2.8 Behandla e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo behandla o prefixo tem a função de direcionar a ação a alguém ou a algo, também neste 

caso, então, há uma concretização com respeito ao verbo base handla na construção någon handlar 

que tem o significado de ‘agir’. 

 

Comédia Infantil: 

Han behandlades av alla med 

vördnad/ De behandlade henne 

vänligt och med respekt p.13, 24 

 

S-V-CPrep-CM/  

S-V-CD-CM 

 

Todos o tratavam com respeito/ 

Trataram-na com habilidade e 

respeito p.13, 24 

 

S-V-CD[+hum]-CM 

 

Tutti lo trattavano con rispetto/ I 

giovani rivoluzionari la 

trattarono con gentilezza e 

rispetto p.11, 24 

S-V-CD[+hum]-CM 
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1934: 

Hon behandlade mig med ett 

närmast moderligt överseende 

p.88 

S-V-CD[+hum]-CM  

Tratava-me com uma 

indulgência quase materna p.90 

 

S-V-CD[+hum]-CM 

Trattandomi con l’indulgenza 

quasi materna  p.96 

 

S-V-CD[+hum]-CM 

 

É interessante ver que o português e o italiano recorrem a outros verbos tratar/trattare para expressar 

este traço semântico que o prefixo be- fornece, não mudando a valência dos verbos agir/agire. 

Também é importante precisar que nos exemplos do corpus os complementos modais são 

fundamentais porque com respeito a outros verbos em que podem ser acessórios, aqui completam o 

significado dos verbos. 

 

2.2.9 Bespara e suas equivalencias em português e em italiano 

Em bespara o prefixo muda a matriz valencial do verbo spara ‘poupar’, assim: Spara något från 

något→Bespara någon något16. Assim o adverbial något torna-se um objeto em bespara. 

1934: 

Bespara er en onödig resa 

p.199, 199 

S-V-CI-CD 

Poupar-lhe uma viagem inútil p. 

208, 209 

S-V-CI-CD 

Risparmiarle un viaggio inutile 

p.217, 217 

S-V-CI-CD 

 

O Alquimista: 

Det lidandet kunde han bespara 

godsaksförsäljaren p.35 

S-V-CD 

Ele podia evitar este sofrimento 

ao vendedor p.50 

S-V-CD-CI 

Il ragazzo avrebbe potuto 

evitargli questa sofferenza p.41 

S-V-CI-CD 

 

É interessante notar que quando bespara tem o mesmo sentido de spara, as equivalências 

poupar/risparmiare, têm a mesma matriz valencial de bespara. A diferença entre o sueco e as duas 

línguas românicas é que o sueco utiliza o prefixo para mudar a matriz valencial e o português e o 

italiano utilizam o mesmo verbo poupar/risparmiare mas com matrizes valenciais diferentes para as 

variantes que correspondem ao verbo spara e as que correspondem ao verbo bespara. 

                                                 
 
16 Poupar algo de algo→Poupar algo a alguém. 
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Os verbos evitar/evitare, pelo contrário, possuem uma matriz valencial diferente ao verbo bespara no 

exemplo fornecido acima.  

 

2.2.10 Resumo das funções e equivalências de be- 

 Para concluir, o prefixo be- tem as seguintes funções nos exemplos encontrados: em behålla 

reforça o verbo e seu aspecto durativo que se expressa em português e em italiano na semântica, em 

bekräfta e em befria tem uma função deadjetival que se realiza respectivamente através do prefixo 

cum- e através da desinência da primeira conjugação verbal latina -are, em bekämpa, behärska e 

besegra transitiva os verbos, e em betjäna, behandla e bespara modifica as matrizes valenciais dos 

verbos de outras maneiras. Quando muda a valência verbal, as suas funções não acham 

correspondências em italiano e em português e, como não existem procedimentos gramaticais 

parecidos, são usados às vezes verbos diferentes do verbo que é equivalente à base em sueco, às vezes, 

como no caso de poupar, coocorem no português e no italiano variantes sintáticas do mesmo verbo 

que se distinguem apenas por matrizes valenciais distintas, enquanto o sueco faz uso da prefixação 

com be-. 

 

2.3 För- 

Este prefixo tem uma história muito antiga, como represente na verdade um desenvolvimento 

do verbo do período rúnico faras que significa morir desde o nórdico antigo fra-fa’ra-sir. A partícula 

fra- tem conservado um significado marcante pejorativo em gótico (frawardjan=fördärva) e em 

alemão onde a partícula correspondente é ver- (verlieren ‘perder’). Em seguida, através do 

desenvolvimento do som numa forma mais débil fαr-/fr-, o prefixo tem sido associado à preposição for 

e substituída pela forma islandesa fyrir/firi . A preposição tem desenvolvido a sua independência antes 

nas formas infinitas e depois nas finitas, como em konä firigär manni= kvinna förgör en man ‘a 

mulher derrota um homem’. Porém o for- emprestado confunde-se hoje com o för- do sueco que, além 

do significado pejorativo, também tinha o significado de ‘antes’ (Wessén 1945: 67). 

O prefixo för- pode preencher as seguintes funções17: 

• Pejorativa 

• Modificador da aktionsart do verbo base  

• Reforça o significado do verbo  

• Modificador de classe 

• Expressa um excesso 

                                                 
17

 Relembramos mais uma vez a definição de Joseffson (1997) segundo a qual a quarta função listada acima é ‘capacidade de 
transformar uma propriedade’ e é uma explicação semântica que não toma em consideração as relações valenciais do verbo, 
portanto o fato de o prefixo ser modificador de classe – razão pela qual não a incluimos aqui. 
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2.3.1 Förklara e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo förklara que se encontra no corpus, tem a função de reforçar o significado do verbo base 

klara ‘clarificar’. Neste caso além de intensificar o significado do verbo base, o prefixo direcciona o 

processo a alguém mudando assim também a valência verbal neste caso: 

Comédia Infantil: 

Förklarade för mig p.11, 12, 16, 

35, 47, 79, 120, 145, 159, 158, 

201, 210, 237, 239, 243 

S-V-Cprep 

Me explicou p.11, 12, 16, 34, 

45, 73, 112, 135, 146, 147, 185, 

190, 194, 219, 221, 225 

S-V-CI 

Spiegarmelo p.9, 10, 14, 35, 48, 

81, 124, 151, 164, 164, 209, 

214, 219, 248, 250, 255 

S-V-CI 

Förklarade p.18 Contava-se p.18 Spiegare p.17 

Förklarade p.63 Informou p.58 Ci spiegò p.63 

Förklara p.119 Explicar p.110 Raccontò p.123 

Förklarade p.198 Ensinou-lhe p.183 Gli aveva spiegato p.207 

1934: 

Förklara for mig p.9  Informe-me p. 11 Fammi capire p.11 

Förklara p.29, 38, 89, 123, 201, 

125, 126, 142, 157, 171, 211, 

217, 219, 222, 225, 228, 228, 

241, 242 

Explica p.32, 41, 91, 127, 210, 

129, 131, 148, 164, 179, 221, 

227, 230, 234, 236, 240, 240, 

253, 255 

Spiegare p.34, 45, 97, 135, 219, 

137, 138, 156, 172, 187, 229, 

236, 239, 242, 245, 248, 248, 

263, 265 

 

O Alquimista: 

Förklara p.18, 27, 39, 103, 115 Explicar p.29, 40, 54, 143, 156 Spiegare 23, 32, 44, 104, 114 

Förklara p.41 Revelar p.56 Spiegare p.46 

 

Nos verbos explicar/spiegare que são os mais utilizados pela tradução e em contar, informar, ensinar, 

revelar, raccontare não se encontram procedimentos parecidos para reforçar o significado da raiz 

verbal, mas muitos destes verbos são verba dicendi, assim como förklara, portanto há uma 

correspondência semântica. 
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2.3.2 Förtjäna e seus equivalentes em português e italiano 

Também no verbo förtjäna o prefixo desenvolve a mesma função de intensificação da base tjäna 

något ‘ganhar algo’: 

Comédia Infantil: 

Förtjänar p.174 Merece p.161 Avrà diritto p.182 

Har Förtjänat p.175 Mereceres p.162 Ti sarai meritato p.183 

 

1934: 

Förtjänar p.187 Ganho p.195 Guadagno p.203  

 

O Alquimista: 

Förtjänade p.116, 118 Ganhavam p.157, 159 Si guadagnavano p.116, 117 

Förtjänar p.147 Merecem p.192 Meritare p.146 

 

Nas equivalências não há fenómenos gramaticais para reforçar o significado base do verbo. Em alguns 

casos não se usa ganhar, mas um verbo que enfoca o fato que o item recebido foi recebido por mérito 

do sujeito, o que corresponde à diferença entre tjäna något ‘receber algo por causa de um certo 

esforço’ e förtjäna ‘receber algo pelo mérito de um certo esforço’. 

 

2.3.3 Försvinna e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo försvinna o prefixo tem a função de reforçar o significado de base do verbo svinna 

‘desaparecer (particularmente com relação ao tempo)’: 

Comédia Infantil: 

Försvinna p.85, 167 Desaparecer p.80, 156 Svanire p.88, 175 

Försvinna p.87, 92, 113, 113, 

177, 177, 178, 185, 192, 193, 

193, 239 

Desaparecer p.82, 88, 105, 105, 

163, 164, 164, 170, 177, 179, 

179, 221 

Sparire p.90, 94, 115, 115, 185, 

185, 186, 178, 193, 201, 202, 

250 

Har Försvunnit p.91, 92, 178, 

223, 237 

Desapareceu p.85, 85, 165, 206, 

219 

È scomparso p.93, 94, 186, 233, 

248 
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1934: 

Försvinna p.10, 11, 12, 51, 51, 

122, 122, 134, 157, 158, 191, 

203, 236 

Desaparecerem p.12, 14, 14, 54, 

54, 126, 126, 138, 165, 200, 213, 

249 

Scomparire p.12, 14, 14, 58, 

58, 133, 133, 146, 172, 173, 

208, 221, 258 

 

O Alquimista: 

Försvinna p.52 Escapar p.69 Sfuggire p.55 

Försvann p.64 Com o passar (dos dias) p.82 Con il passare p.66 

Försvinna p. 70 Se escondia p.88 Si nascondeva p.71 

Försvann p.95 Iam perdendo p.122 Scomparivano p.94 

Försvann p.115 Desapareceu p.156 Scomparve p.116 

 

Em todas as equivalências desaparecer/svanire-sparire-scomparire, escapar/fuggire, esconder-

se/nascondersi, perder/scomparire, e nas construções ‘com o passar/con il passare’, porém, não se 

pode falar da existência de um fenómeno que corresponda ao prefixo em questão e que tenha a função 

de reforçar o significado do verbo base.  

 

2.3.4 Förfölja e seus equivalentes em português e italiano 

Também no verbo förfölja o prefixo intensifica o significado do verbo base följa ‘seguir’: 

Comédia Infantil: 

Förfölja p.201 Perseguir p.186 Perseguitarlo p.210 

 

1934: 

Förfölja mig p.66, 108 Seguir-me p.69, 112 Seguirmi p.74, 118 

 

No primeiro exemplo reportado acima, quando o sueco é língua de origem, os verbos 

perseguir/perseguitare levam o prefixo per- que pode ter a função de aumentar a intensidade do verbo 

base; isso todavia não acontece nos outros dois exemplos seguir e seguire, no caso em que o italiano é 

língua de orígem, que representam traduções do verbo base följa sem elementos intensificadores 

accessórios. 

 



35 
 

2.3.5 Föröka e seus equivalentes em português e italiano 

Em vários casos o prefixo pode então expressar intensificação como no caso do verbo föröka da base 

öka ‘aumentar’ que só se encontra em Comédia Infantil: 

Hade förökat sig p.234 Se tivesse multiplicado p.217 Si fosse ingrandito p.245 

 

As equivalências multiplicar-se e ingrandirsi, expressam o processo de engrandecimento, o primeiro 

através do morfema antepositivo multi- e o segundo na semântica do adjetivo grande do qual se forma 

o verbo ingrandirsi. 

 

2.3.6 Förstärka e seus equivalentes em português e italiano 

Só no texto 1934 encontra-se o verbo förstärka onde o prefixo tem a função de reforçar o significado 

do verbo stärka ‘fortalecer’: 

Förstärka p.113, 115 Reforçar p.117, 119 Rafforzare p.124, 126 

 

Quer o verbo português reforçar, quer o italiano rafforzare, apresentam o prefixo latino re- que 

indicam iteratividade e reforçam os verbos base. 

 

2.3.7 Förenas e seus equivalentes em português e italiano 

Outro exemplo desta função encontra-se no verbo förenas, onde o prefixo reforça o significado do 

verbo base ena(s) ‘unir, unificar’: 

Comédia Infantil: 

Förenas p.221 Reunir-nos-íamos p.205 Si fossero riuniti p.231 

 

1934: 

Förena sig i p.63, 155, 232, 76, 

116, 136 

Unir-se p.66, 162, 244, 78, 120, 

132, 141 

Unirsi p.71, 170, 254, 84, 127, 

149 

Förenat p.128 Unira p.132 Aveva legato p.140 

Förena p.210, 211 Conciliar p.221, 222 Conciliare p.229, 230 

 

O Alquimista: 

Förenade p.14 Unindo p.24 Univa p.20 
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As equivalências reunir-se/riunirsi que se encontram quando o sueco é língua de partida, apresentam o 

prefixo latino re- que tem, como já vimos, a função de reforçar os verbos base. Pelo contrário, unir-

se/unirsi, legare, conciliar/conciliare, não apresentam esta função. 

 

2.3.8 Förbättra e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo förbättra reforça o verbo base bättra ‘melhorar’ e só se encontra exemplo em 1934:  

Förbättra p.208 Aperfeiçoar p.219 Perfezionare p.227 

 

Aqui é preciso ter em consideração a direção da tradução que é italiano→sueco/português, para 

entender que o verbo de partida é perfezionare que foi traduzido em sueco com o verbo förbättra e não 

com o verbo perfektionera que vem do latim tem um uso mais restrito. As equivalências, então, não 

apresentam a mesma função do prefixo. 

 

2.3.9 Förenkla e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo com a mesma característica é förenkla que se acha novamente só em O Alquimista, e 

reforça o significado do verbo base enkla ‘simplificar’ 18: 

Förenkla p.94 Simplificar p.122 Semplificare p.94 

 

2.3.10 Förändra e seus equivalentes em português e italiano 

Um verbo em que för- tem a função de reforçar o significado base do verbo ändra ‘mudar, 

modificar’ através do traço semântico resultativo permanecente é förändra que também ocorre muitas 

vezes: 

Comédia Infantil: 

Hade förändrats p.21 Se tornara p.20 Era diventata p.20 

Förändra p.147, 241 Mudar p.137, 223 Fare dei cambiamenti p.153, 253 

 

1934: 

Skulle förändras p.22 Mudasse p.25 fosse cambiato p.26 

Förändrades p.45 Se alterou p.48 Si è sbloccata p.52 

Förändra p.227 Modificar p.238 Modificare p.247 

Förändra p.230, 235 Mudar p.242, 247 Cambiare p.251, 256 

                                                 
18 Enkla (SAOB 1997: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) é um dos verbos suecos antigos que caíram em desuso.  
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O Alquimista: 

Förändras p.49, 88, 119, 160 Mudam p.67, 110, 160, 206 Cambiano p.53, 89, 117, 157 

(Tiden) Förändrades p.55 (o tempo) Foi passando p.73 Era passato p.59 

Förändras p.112 Mudam p.153 Si trasformano p.112 

Förändra det till bättre p.118 Melhorá-lo p.160 Migliorarlo p.117 

Förändrades p.129 Mudava p.172 Muta p.127 

 

Em todas as ocorrências listadas, esta função de fornecer um aspecto resultativo permanecente 

pertence à semântica dos verbos tornar-se/diventare, modificar/modificare, mudar/cambiare, 

passar/passare, alterar-se/sbloccarsi, mudar/mutare. Melhorar/migliorare representam as 

equivalências de ‘förändra det till bättre’ onde até há uma indicação do tipo de transformação. 

 

2.3.11 Fördöma e seus equivalentes em português e italiano 

Este traço resultativo permanecente acha-se também no verbo fördöma, onde o prefixo transforma o 

verbo base döma, ‘julgar’ , em fördöma ‘condenar’. 

Comédia Infantil: 

Fördömde p.18 Condenar p.18 [… ] nessuno […] giudicava 

pazza p.17 

 

Neste caso, porém, em italiano conserva-se o significado do verbo base que não adopta o sentido 

negativo como no caso do português, mas em todo caso, as equivalências expressam um aspecto 

resultativo permanecente. 

 

2.3.12 Förvandla e seus equivalentes em português e italiano 

A mesma função acha-se no verbo förvandla apesar de este verbo provir do substantivo vandel 

‘ transformação, mudança’ e de não partir então de uma base verbal. Neste caso, com efeito, o prefixo 

também tem a função de modificar a classe da palavra e de transformar o substantivo num verbo: 



38 
 

Comédia Infantil: 

Förvandlades p.26 Transformou-se p.25 Cambiò p.26 

Förvandlats till p.88, 168, 243 Se transforma p.83, 157, 225 Si trasforma p.91, 176, 255 

Förvandla dem p.132 Mudá-los p.123 Cambiarli p.137 

 

1934: 

Förvandlade p.193 Transformou-a p.202 L’ha trasformata p.210 

Förvandlade p.207 Transferia p.217 Trasferiva p.225 

Förvandlades p.239 Mudando p.252 Cambiandosi p.262 

 

O Alquimista: 

Hade förvandlats p.9, 25, 34, 

79, 70, 95, 154, 158, 159, 169 

Transformado pag.19, 38, 49, 

99, 88, 123, 200, 204, 205, 215 

Trasformato p.15, 30, 39, 80, 

71, 94, 152, 156, 157, 165 

Om Jag skulle förvandlas till 

p.17 

Se me tornasse p.28 Se diventassi  p. 22 

Förvandlades p.155 Tornou-se p.201 Trasformarsi p.152 

 

Aqui, pelo contrário, nota-se que o verbo mais utilizado pela tradução de förvandla, 

transformar/trasformare, está caracterizado pelo prefixo latino trans- que significa ‘além de’, ‘ para lá 

de’ que, associado ao verbo base, indica uma mudança de forma, uma alteração. 

O mesmo prefixo está utilizado no verbo transferir/trasferire que, apesar de não coincidir a nível 

semântico com o verbo förvandla, indica mais uma vez uma mudança de um lugar para outro. As 

outras equivalências, mudar/cambiare, tornar/diventare, pelo contrário, levam internamente o 

significado semântico que expressa o aspecto resultativo.   

 

2.3.13 Förbli e seus equivalentes em português e italiano 

Nos casos listados até agora, o prefixo för- também tem a função de modificar a aktionsart do 

verbo base, porque em todos os verbos analisados o verbo adquire um aspecto continuativo e durativo, 

como acontece em förbli, cuja tradução perfeita é o verbo português permanecer que aparece muitas 

vezes no corpus e que significa ‘continuar sendo’, ‘ prosseguir exisistindo’, ou nos casos particulares 

como em bli hemma ou låta bli em que os verbos correspondentes seriam ‘ficar (em casa)’ e ‘(deixar) 

estar’. 
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Aqui há os exemplos encontrados no corpus: 

Comédia Infantil: 

Förbli p.28, 33 Ficar p.28, 32 Rimanere p.28, 33 

 

1934: 

Förblev p.21 Permanecia p.24 Restava p.25 

Förblir p.193 Continue p.202 Rimanga p.210 

Förblev p.45, 245 Fiquei p.49, 258 Restavo p.51, 268 

 

O Alquimista: 

Förblev p.16 Ficasse p.26 Fosse p.21 

Förblev p.100 Permaneciam p.140 Erano sempre p.101 

Förblev p.85 Ficou p.106 Rimase p.84 

Förblir p.112 Permanece p.153 Rimane p.112 

Além do verbo permanecer que já mencionamos, outras equivalências são ficar/rimanere, restare, e 

levam na própria semântica o aspecto continuativo. Também aparece a perífrase ‘essere sempre’, onde 

o advérbio sempre expressa uma repetição ou uma continuação. 

 

2.3.14 Förflytta e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo förflytta o prefixo tem as mesmas propriedades de reforçar o significado do verbo 

base flytta ‘deslocar-se’, porém acrescentando-o com o aspecto incoativo e transicional. 

Comédia Infantil: 

Förflytta sig p.79 Deslocar-se p.74 Muovendosi p.81 

 

1934: 

Förflyttade p.22 Descarregando p.26 Avrei scaricato p.27 

Förflyttades p.32 Se transportava p.36 Si spostava p.38 

Förflyttade p.53 Transferia p.55 Spostava p.59 

Förflyttade p.67 Transportaram p.70 Hanno trasportato p.75 
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O Alquimista: 

Förflyttade sig p.86 Iniciou a marcha p.107 Cominciò a procedere p.86 

 

Este verbo tem equivalências com significados diferentes mas há algumas semelhanças no uso do 

prefixo latino trans- em transportar, transferir que também indica mudança, transformação. 

Nos verbos deslocar-se e descarregar, pelo contrário, encontra-se o prefixo latino des- que indica 

separação. Por fim, no último exemplo reportado em O Alquimista há as perífrases incoativas ‘iniciou 

a marcha’ e ‘cominciò a procedere’ utilizadas em italiano e em português para exprimir o começo da 

ação. 

 

2.3.15 Förlänga e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo förlänga o prefixo dá um aspecto durativo ao verbo länga ‘prolongar’ que provém 

do adjetivo lång (cf. SAOB 1997). 

1934: 

Förlänga p.53, 128, 219 Prolongar p.56, 132, 230 Prolungare p.60, 140, 239 

 

Também o prefixo latino pro- em prolongar/prolungare apresenta o aspecto continuativo e durativo, 

uma vez que indica prolongamento e adiantamento. 

 

2.3.16 Försjunka e seus equivalentes em português e italiano 

Outro tipo de função está desenvolvida pelo verbo försjunka de sjunka ‘descer, baixar, 

afundar-se’: 

Comédia Infantil: 

Försjunka i en ursinnig sorg 

p.124 

Mergulhava numa mágoa 

tresloucada p.115 

Veniva preso da un’immensa 

tristezza p.128 

Försjönk åter i sina tankar p.150 Mergulhou novamente nos seus 

pensamentos p.140 

Tornò ai propri pensieri p.157 

 

1934: 

Försjunka i mitt vanliga 

desperata sinnestillstånd p.53 

Recairia no meu habitual estado 

de espírito desesperado p.56 

Sarei ricaduto nel mio solito 

stato d’animo disperato p.60 
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O Alquimista: 

Försjönk i betraktelse p.97 Voltou a contemplar p.136 Se ne tornò a contemplare p.97 

 

Aqui o prefixo indica um intervalo aberto e leva o traço semântico que expressa desligamento do 

mundo que, porém, está traduzido nas equivalências com o aspecto iterativo nos casos em que o 

italiano e o português são línguas de partida. O valor aspectual está fornecido através do prefixo latino 

re- que já vimos antes e que expressa iteração em recair/ricadere, e nas perífrasis aspectuais ‘voltar a 

contemplar’ e ‘tornare a contemplare’ (voltar a+infinitivo e tornare a+infinitivo) que indicam a 

repetição da ação. 

No caso em que o sueco é língua de partida, as equivalências mergulhar/venire preso, tornare 

apresentam na sua semântica o traço descrito.  

 

2.3.17 Förkasta e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos exemplos aqui analisados da função pejorativa deste prefixo é förkasta, onde o verbo 

base kasta ‘atigar, lançar, jogar’ adopta com efeito uma aceção negativa: 

1934: 

Förkastade p.53 Renunciei p.56 Ho rinunciato p.60 

Hade förkastat p.114 Havia rejeitado p.118 Avevo rigettato p.124 

 

Em todas as equivalências renunciar/rinunciare e rejeitar/rigettare o prefixo latino re- tem mesmo a 

função de fornecer oposição, rejeição e repulsa.  

 

2.3.18 Förakta e seus equivalentes em português e italiano 

Em förakta acontece o mesmo processo, como o verbo akta ‘ter apreço por’ adquire um significado 

negativo: 

1934: 

Föraktar mig p.148, 148, 244 Me despreza p.154, 154, 258 Mi disprezza p.162, 162, 267 

 

As equivalências encontradas em 1934 são as mesmas: desprezar e disprezzare. Aqui encontra-se o 

mesmo prefixo latino des- que pode expressar oposição, negação ou falta. 

 

2.3.19 Förväxla e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo förväxla também dá um significado pejorativo ao verbo base växla ‘trocar’, mas mais 

especificamente indica que a ação acontece de maneira desintencional: 
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1934: 

Hade förväxlat p.111 Trocara p.115 Aveva scambiato p.122 

Har förväxlat p.139, 139 Confundiu p.144, 144 L’ha scambiata p.152, 153 

Förväxlar p.146 Passa de p.152 Prende per p.160 

 

Também aqui, como em outros casos é preciso ter em conta o facto de o italiano ser língua de partida. 

O verbo scambiare o prefixo s- indica mesmo este erro impremeditado, assim como a perífrase 

‘prendere per’ (e a portuguesa ‘passar de’) e indicam um erro não intencional. As equivalências deste 

verbo, trocar/scambiare, confundir levam esta aceção na sua semântica. 

 

2.3.20 Försvaga e seus equivalentes em português e italiano 

Em försvaga, que vem do adjetivo svag, o prefixo desenvolve uma função deadjetival. Os 

exemplos encontram-se em Comédia Infantil e em 1934: 

Comédia Infantil: 

Försvagas p.120 Ser enfraquecida p.111 Indebolirsi p.124 

 

1934: 

Försvagas p.64 Enfraquecer p.67 essere indebolito p.71 

 

Aqui o tipo de circunfixação seguido pelo verbo português é en X ecer (enfraquecer), todavia no 

verbo italiano encontra-se a prefixação com in- (indebolirsi) tornando em verbos os adjetivos fraco e 

debole. 

 

2.3.21 Förädla e seus equivalentes em português e italiano 

Em O Alquimista encontra-se o verbo förädla que vem pelo adjetivo ädel ‘nobre’: 

Förädla p.94, 94 Purificar p.121, 122 Purificare p.93, 94 

 

Nas equivalências purificar e purificare, o verbo forma-se a partir do adjetivo puro e da adição do 

sufixo produtivo -ificar(e). 

 

2.3.22 Fördunkla e seus equivalentes em português e italiano 

Em fördunkla acontece o mesmo processo de deadjetivação do adjetivo dunkel ‘escuro’: 
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1934: 

Fördunklade p.36 Anuviava p.39 Mi annebbiava p.41 

 

As equivalências neste caso são diferentes: em português, o verbo anuviar leva a preposição latina ad- 

que indica neste caso um aspecto incoativo e o verbo forma-se na base do substantivo nuvem. Em 

italiano, pelo contrário, o verbo constrói-se na base do substantivo nebbia ‘névoa’ e também neste 

caso a preposição ad- dá um aspecto incoativo ao verbo. 

 

2.3.23 Förgifta e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo förgifta forma-se novamente a partir do substantivo gift ‘veneno’: 

Comédia Infantil: 

Förgiftade p.117, 165 Lhe envenenavam p.108, 154 Stavano avvelenando p.121, 174 

 

Em português e em italiano verifica-se a mesma formação do verbo a partir dos substantivos 

veneno/veleno através dos prefixos en- pelo português e a- pelo italiano. 

A prefixação como meio produtivo para formar novas palavras não está, no entanto, discutido em Rio- 

Torto (1998), onde o prefixo em questão (en-) só está considerado em relação aos sufixos no processo 

de circunfixação.  

 

2.3.24 Förverkliga e seus equivalentes em português e italiano 

Em förverkliga, verbo que só se acha em O Alquimista, o prefixo torna o adjetivo verklig ‘real’ num 

verbo: 

Förverkligade p.20 Realizava p.33 Che potesse Realizzare 25 

Förverkliga p.21, 31, 67, 75, 76, 

122, 131 

Realizar p.34, 46, 85, 95, 96, 

164, 174 

Realizzare p.26, 37, 68, 76, 77, 

121, 130 

 

As únicas equivalências são realizar/realizzare que rendem os adjetivos real/reale verbos através dos 

sufixos -izar/-izzare. 

 

2.3.25 Förvänta sig e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos exemplos de för- com função de transitivar o verbo base é förvänta sig, onde o prefixo 

transitiva o verbo vänta ‘esperar’, mas apenas na sua aceção epistêmica: 



44 
 

Comédia Infantil: 

(som) Du Har förväntat dig p.71 Estavas à espera p.67 Ti saresti aspettato p.73 

Alla Förväntade sig att p.152 Pensavam p.141 Si aspettavano p.159 

 

O Alquimista: 

De Förväntade sig p.26, 112 Esperam p.39, 153 Si Aspettano 31, 112 

Förväntar sig p.135 Espera p.179 Attende p.134 

 

Todas as equivalências esperar/aspettarsi, pensar, attendere são transitivas. 

 

2.3.26 Förneka e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo em que o prefixo desenvolve a mesma função é förneka, onde transitiva o verbo base 

neka ‘negar’quando os dois verbos têm o mesmo sentido. Neste caso o verbo base neka é intransitivo e 

rege um complemento preposicional, porém, pode ter outras aceções e ter então uma matriz valencial 

diferente, por exemplo no caso em que tem o significado de ‘reter’ é transitivo (neka någon något) 

(Clausén 2003:810). 

Comédia Infantil: 

Förneka p.117 Negar p.109 Frenare p.121 

Förneka p.118 Negar p.109 Negare p.122 

 

1934: 

Förneka p.32 Desmentir p.36 Smentire p.37 

Hade förnekat p.151, 155 Havia negado p.158, 162 Avevo negato p.166, 170 

 

O Alquimista: 

Förnekade p.82 Se recusou p.102 Rifiutò p.82 

 

As equivalências são transitivas, transitivas diretas ou intransitivas: recusar/rifiutare são transitivos 

diretos, frenare intransitivo ou transitivo direto, desmentir/smentire transitivos diretos. Os verbos 

negar/negare são transitivos diretos ou intransitivos e regem então o complemento direto ou, em 

vários casos mas sempre com o mesmo significado, o complemento preposicional (a) (Busse 1994: 

315, Blumenthal/Rovere 1998: 714). 
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2.3.27 Resumo das funções e equivalências de för- 

 Concluindo, na maior parte dos casos o prefixo för tem a função de reforçar ou de intensificar o 

significado do verbo base, como acontece em förklara, förtjäna, försvinna, förfölja, föröka, förstärka, 

förenas, förbättra, förenkla, cujas equivalências amiúde não apresentam uma função correspondente 

ou a levam na sua semântica. 

Em alguns verbos encontram-se traços aspectuais diferentes, por exemplo em förändra, fördöma e 

förvandla, onde há um aspecto resultativo permanecente que algumas vezes se encontra na semântica 

das equivalências. Em förbli encontra-se um traço aspectual continuativo e durativo que se espelha na 

semântica das equivalências, em förflytta há um aspecto incoativo que se traduz em português e em 

italiano com os prefixos latinos trans- e des- e com algumas perífrases incoativas. Em försjunka 

encontra-se um traço semântico que expressa o desligamento do mundo, traduzido pelo prefixo latino 

re- e por algumas perífrases; em förkasta e förakta o prefixo acrescenta o verbo com um significado 

negativo que em português e em italiano está expresso por alguns prefixos latinos, em förväxla este 

traço negativo é mais débil e corresponde a uma ação desenvolvida sem intenção expresso em italiano 

por um prefixo latino e em português por uma perífrase. Em försvagas, förädla, fördunkla, förgifta e 

förverkliga, o prefixo tem função deadjetival ou denominal que se desenvolve nas equivalências 

através da circunfixação, da prefixação com prefixos latinos e da sufixação em ambas as línguas 

românicas. Por fim, för- tem a função de transitivar o verbo base como acontece em förvänta e em 

förneka, mas neste caso não se encontram procedimentos correspondentes nas equivalências. 

 

2.4 Miss- 

Este prefixo é comum a todas as línguas germânicas, pertence à categoria de prefixos que não 

se acham desligados da base verbal e tem a função de modificar o significado do verbo base com uma 

aceção negativa.  

 

2.4.1 Misstänka e os seus equivalentes em português e italiano 

No verbo misstänka, com efeito, a base tänka ‘pensar’ é modificada pelo prefixo através de uma 

aceção negativa. O verbo se acha em Comédia Infantil e em 1934: 

Misstänkte p.39, 92, 175 Suspeitava p.37, 86, 162 Li sospettava p.39, 95, 183 

Ha misstänkt p.68 Suspeitar p.64 Nessuno sembrava Aver notato 

che i miei pensieri erano lontani 

da quello che stavo facendo 

p.70 

Misstänker p.92 Desconfiam p.86 Credono che qualcuno lo tenga 
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prigioniero p.94 

Misstänkte p.121 Desconfiar p.113 Pensando che Nelio lo stesse 

ingannando p.126 

 

1934: 

Misstänkte p.22 Suspeitava p.25 Sospettavo p.26 

 

Algumas das equivalências têm em português e em italiano um significado negativo, como 

suspeitar/sospettare e desconfiar, onde o prefixo latino dis- tem mesmo a função de expressar 

negação. Em italiano não há muitos exemplos de negação em comparação com o português, porque os 

verbos notare, credere, pensare não têm necessariamente esta aceção, apesar de serem traduções 

adequadas. Os verbos misstänka e desconfiar, têm aceções mais amplas que são expressas pelos 

verbos italianos de maneira adequada se os inserirmos no contexto em que foram encontrados. 

 

2.4.2 Missta sig e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo com este prefixo que só se acha no texto 1934 é missta sig onde o verbo base ta ‘tomar’ 

adquire um significado negativo quando é reflexivo: 

Misstog mig p.42, 70, 144, 102, 

153 

Enganei-me p.46, 73, 149, 105, 

160 

Mi sbagliavo p.49, 78, 158, 112, 

168 

Hade misstagit mig p.101, 122 Errara p.104, 126 Mi ero sbagliato p.110, 133 

 

Aqui todas as equivalências enganar-se- errar/sbagliarsi têm uma aceção negativa inerente à sua 

própria semântica mas não há procedimentos para render negativo o significado da raiz verbal como 

acontece em sueco. 

 

2.4.3 Misslyckas e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo é misslyckas, que se encontra em 1934 e em O Alquimista e que muda totalmente em 

negativo o significado positivo do verbo lyckas ‘ter exito’: 

Misslyckades p.110 Falhasse p.113 Falliva p.120 

Misslyckas p.147 Falha p.153 Fallisce p.161 

 

Também aqui os verbos falhar e fallire têm um significado negativo que se encontra na sua semântica 

e nem aqui há elementos que acrescentam o verbo com um significado pejorativo. 
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2.4.4 Missförstå e seus equivalentes em português e italiano 

Missförstå, derivado de förstå ‘compreender’, só se encontra em 1934. As equivalências portuguesas 

são as perífrases ‘interpretar mal’ e ‘entender mal’ e em italiano o verbo fraintendere, cujo prefixo 

fra- tem mesmo um valor pejorativo e indica confusão: 

Missförstå s,139 Interprete mal p.144 Fraintenda p.152 

Missförstå p.214 Entenda mal p.226 Mi fraintenda p.233 

 

2.4.5 Resumo das funções e equivalências de miss- 

Em todos os exemplos analisados, misstänka, missta, misslycka, missförstå, o prefixo miss- 

tem uma função negativa que se encontra na semântica das equivalências nos primeiros três casos, ou 

através de prefixos latinos como dis- que se encontra nas equivalências portuguesas do verbo 

misstänka, ou fra- nas equivalências italianas do verbo missförstå. 

 

2.5 Om- 

Com respeito aos outros prefixos analisados, sobre o prefixo om- não há muitas informações 

além do fato de que é separável do verbo base, que quando possui valor prepositivo indica ‘em torno 

de/ em volta de’ e quando tem valor adverbial significa ‘mais uma vez’. 

 

2.5.1 Omge e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo omge, derivado de ge ‘dar’, preenche a primeira função discutida, quer dizer prepositiva: 

Comédia Infantil: 

Omgav sig med p.13 Rodeava-se p.13 Creare intorno a sé p.11 

Hade omgett sig med p.96, 215 Rodeara p.90, 198 Circondava p.99, 224 

 

1934: 

Omgav p.55 Circundava p.58 Circondava p.62 

Omgav p.96 Ladeavam p.99 Fiancheggiavano p.106 

 

Rodear é uma das equivalências cujo significado expresso pela preposição é ínsito no morfema 

antepositivo panromânico rod-. Em circundar/circondare, esta função está desenvolvida pela 

preposição latina circum- que significa exactamente ‘em torno de, em volta de’ e, na construção 
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italiana creare intorno a sé, o advérbio intorno tem o mesmo significado. Em todo caso, os verbos 

ladear e fiancheggiare, não representam equivalências correspondentes ao verbo em questão. 

 

2.5.2 Omringa e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos verbos com este prefixo que se acha nos três textos é omringa, derivado de ringa na aceção 

‘bilda en ring omkring ngt – formar um círculo em volta de algo’ (SAOB 1997) que tem um 

significado mais ou menos parecido ao verbo antecedente: 

Comédia Infantil: 

Hade omringat p.23 Tinham cercado p.23 Avevano circondato p.23 

 

1934: 

Omringade p.239 Circundavam p.251 Circondavano p.261 

O Alquimista: 

Omringade p.49 Davam a volta à (praca) p.66 Circondavano p.53 

Omringades av p.102, 128 Foram cercados por p.142, 171 Furono circondati da p.103, 127 

 

As equivalências mais frequentes são circundar/circondare que já analisamos antes e a perífrase ‘dar 

a volta a’ que expressa exactamente o mesmo conceito. 

 

2.5.3 Omfamna e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo omfamna, derivado do verbo denominal famna ‘abraçar, cingir com os braços’ encontra-se o 

mesmo processo de ‘cingir com os braços’. Omfamna é, porém, mais ilustrativo do que sua base e 

acentua mais o fato de que o referente representado pelo complemento direto é cingido com os braços: 

Comédia Infantil: 

Omfamnades p.35 Foi abraçado p.32 Fu abbracciato p.33 

 

1934: 

Omfamnade henne p.153, 247 Abracei-a p.160, 260 L’ho abbracciata p.167, 270 

 

O Alquimista: 

De omfamnade varandra p.139 Abracaram-se p. 183 Si abbracciarono p.138 
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As equivalências são sempre as mesmas: abraçar/abbracciare, que levam semânticamente o 

significado expresso pela preposição. A nuance do sueco, portanto, não é especificada. 

 

2.5.4 Resumo das funções e equivalências de om- 

O prefixo om-, então, apresenta em todos os casos reportados um valor prepositivo que se 

realiza nas equivalências dos verbos omge e omringa com o prefixo latino circum- e com algumas 

perífrases e no caso de omfamna na semântica dos verbos. 

 

2.6 På-  

Este prefixo provém da preposição uppå (uppe å/ upp å), pode subsistir desligado do verbo e 

tem a função de acrescentar o verbo com o significado expresso pela preposição: acima de, sobre, para 

expressar uma posição; a, para, em, para indicar um movimento; em, a com referência ao tempo. 

Além destes significados, os verbos com este prefixo em alguns casos têm-se desenvolvido até a um 

ponto em que o significado torna-se abstracto. Nestes casos a função do prefixo é a de fornecer um 

aspecto continuativo. 

 

2.6.1 Pågå e seus equivalentes em português e italiano 

O aspecto continuativo se vê de maneira nítida no verbo pågå (derivado de gå ‘ir, andar’) que 

significa ‘continuar andando’. 

Comédia Infantil: 

Så har det pågått så länge någon 

kan minnas p.10 

Assim tem sido desde que existe 

memória p.10 

Così è stato e così sarà sempre 

p.8 

Hade pågått p.48 Tinha passado p.45 Era accaduto p.48 

Hade pågått p.54 Foi desencadeado p.51 Si era protratto p.54 

Pågått p.222 Continuaria p.205 Durava p.232 

Pågick p.19 Se passava p.19 Stesse veramente facendo p.18 

(trad.diferente) 

Pågick p.107 Durava p.100 In corso p.109 X verbo 

 

1934: 

Pågick p.68 Continuou p.71 È andata avanti p.76 
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O Alquimista: 

Pågå p.173 Durar p.221 Durerà p.170 

 

Não é muito frequente que as equivalências sejam tão diferentes entre si, mas isso acontece porque a 

maioria dos exemplos acima tem em comum o mesmo traço continuativo que não prevê um término da 

ação. 

Aqui, como em outros exemplos de equivalências de verbos com prefixos que tinham valores 

aspectuais, o tempo verbal pode desenvolver uma função importante. No primeiro exemplo reportado 

em Comédia Infantil encontram-se os verbos ser/essere em que o que pode fornecer um aspecto 

continuativo (além do contexto), é o facto de o tempo verbal ser em ambos os casos um pretérito 

perfeito composto que tem, sobretudo em português, uma função aspectual durativa e continuativa. As 

outras equivalências verbais são passar/accadere, desencadear/protrarsi, continuar/durare, as 

perífrases ‘andare avanti’ e ‘in corso’ que expressam na sua própria semântica o aspecto continuativo. 

Algumas vezes os tempos verbais acrescentam este tipo de aspecto; com efeito muitas das 

equivalências encontram-se ao imperfeito que, quer em português, quer em italiano, expressa por 

natureza o aspecto habitual e/ou continuativo. 

 

2.6.2 Påpeka e seus equivalentes em português e italiano 

 No verbo påpeka, derivado de peka ‘indicar’, o prefixo på- significa para (direcional) e mantém 

então um dos significados prepositivos: 

Comédia Infantil: 

Påpeka p.26 Comentar p.26 Pensare p.26 

Påpekade p.173 Recordou p.160 Gli fece notare p.181 

 

1934: 

Påpekade p.105, 178, 241 Observei p.109, 186, 254 Ho osservato p.115, 195, 264 

Påpeka för p.143 Quero dizer-lhe p.149 Tengo a dirle p.157 

Påpekade för p.213 Mostrei-o a p.224 L’ho fatto notare a p.232 

 

O significado de påpeka é indicar, mas nestes casos o verbo tem adquirido um significado mais 

abstracto tornando-se um verbum dicendi que permite de indicar algo através de um acto verbal, 

enquanto a base peka pode também designar o ato físico de indicar algo (p.ex. com o dedo).  
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As equivalências são comentar/pensare, recordar/fargli notare, assim como as construções ‘quero 

dizer-lhe/tengo a dirle’. Equivalências mais concretas são observar/osservare e mostrar/far notare, e 

talvez só nos últimos dois verbos se encontre a semântica expressa pelo prefixo. 

 

2.6.3 Resumo das funções e equivalências de på- 

Pode-se resumir que em pågå o prefixo fornece um aspecto continuativo ao verbo base que se 

encontra na semântica das equivalências e em algumas perífrases continuativas e está acrescentada 

pelo uso do tempo verbal, e que em påpeka mantém o seu valor prepositivo que torna o verbo base um 

verbum dicendi, característica que só duas das equivalências (mostrar/far notare) adquirem. 

 

2.7 Till - 

Till - provém da preposição homônima que significa a, para quando indica deslocação spacial 

e a quando indica relações temporais. Quando desenvolve função adverbial tem o significado de 

adição, acréscimo, e pode ser traduzido com o advérbio português mais. 

Do ponto de vista aspectual fornece a ideia de fazer ou causar, quer dizer um aspecto factitivo e que 

também tem a função de transitivar alguns verbos. 

 

2.7.1 Tillägga e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo tillägga que se encontra em 1934, o prefixo tem a função adverbial que acrescenta 

uma informação ao verbo base lägga ‘pôr, deitar’, transformando-o num verbum dicendi: 

1934: 

Tillägga p.86 Direi mais p.88 Dirò di più p.95 

Tillägga p.202, 119, 171 Acrescentar p.211, 123, 180 Aggiungere p.220, 130, 187 

Tillade p.92, 97, 107, 

135, 184, 214 

Acrescentou p.92, 100, 110, 140, 

192, 226 

Ha soggiunto p.101, 107, 116, 148, 

200, 233 

Tillade p.192 Recomeçou p.201 Ha ripreso p.209 

 

Os verbos acrescentar/aggiungere-soggiungere, e recomeçar/riprendere dão com efeito esta ideia de 

adição. Nos primeiros verbos mencionados, os prefixos latinos ad- e sub- presentes nos verbos 

aggiungere e soggiungere expressam uma aproximação e o aspecto factitivo do verbo está expresso 

pelo sufixo -entar do verbo acrescentar. Os verbos recomeçar e riprendere estão utilizados neste caso 

para indicar uma repetição da ação que se estava a desenvolver antes, por meio do prefixo latino re-. 

Não são exactamente correspondentes aos verbos analisados antes, mas expressam em todo caso a 

ideia de ‘adição’ de uma informação ao que se estava a cumprir antes. 
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Por fim, a perífrase ‘dizer mais/dire di più’ leva o advérbio mais no seu interno e por isso expressa 

exactamente o mesmo significado do prefixo. 

 

2.7.2 Tilltala e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo tilltala , derivado da base tala ‘falar’, pode significar ‘dirigir a palavra a’ ou ‘agradar’. No 

primeiro caso o prefixo mantém um dos significados da preposição ‘a’, no segundo tem um 

significado mais abstracto: 

1934: 

Tilltalade henne p-13, 19 Chamando-a p.16, 22 Chiamandola p.17, 24 

Tilltalade mig p.41 Me tentava p.45 Mi tentava p.48 

Tilltalade mig p.124, 134, 137 Me agrada p.129, 139, 142 Mi piacevano p.136, 147, 150 

Tilltalade mig p.134 Atraía-me p.139 Mi attraeva p.147 

Tilltalar mig p.149 Encanta p.155 Incanta p.163 

 

O Alquimista: 

Tilltala p.106 Conversar p.145 Parlare p.106 

Tilltala p.106 Conversou p.146 Interpellare p.106 

 

Este verbo apresenta uma grande variedade de equivalências: chamar/chiamare, tentar/tentare, 

agradar/piacere, atrair/attrarre, encantar/incantare, conversar/conversare-interpellare. 

Nos casos de chamar/chiamare e conversar/conversare-interpellare, as equivalências referem-se à 

semântica da preposição; nos outros casos à sua evolução. Com efeito, como se vê nos exemplos, 

tilltala  tem aceções diferentes e não está limitado, pelo que parece, ao ato comunicativo mas também 

designa o processo de que algo exterior provocou uma reação positiva no referente do sujeito. 

Em todo caso é a sua semântica que expressa as informações do prefixo.  

 

2.7.3 Tillskriva e seus equivalentes em português e italiano 

 No verbo tillskriva o prefixo transitiva o verbo base skriva ‘escrever’, e muda o significado do 

verbo: 

1934: 

Tillskrev mig p.88, 141, 213 Me atribuía p.90, 146, 224 Mi attribuiva p.96, 154, 232 
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Com efeito, os verbos atribuir/attribuire, são intransitivos e correspondem ao verbo base que, porém, 

torna-se mais abstracto. Através do prefixo não se trata mais do ato físico de escrever, mas de uma 

caraterização através de um ato comunicativo ou mental. 

 

2.7.4 Resumo das funções e equivalências de till-  

 Em tillägga, então, o prefixo tem função adverbial e torna o verbo base um verbum dicendi, este 

traço semântico que indica acrescentamento está preenchido nas equivalências pelos prefixos latinos 

ad-, sub- e, em parte, re-, pelo sufixo -entar, e por algumas perífrases. Em tilltala  o prefixo tem um 

valor prepositivo, ou adquire um significado menos transparente quando for reflexivo, mas em todo 

caso a semântica das equivalências expressa estes traços. Por fim, em tillskriva o prefixo transitiva o 

verbo base e muda o seu significado, mas as equivalências ficam intransitivas. 

 

2.8 Upp- 

O prefixo upp- vem da preposição homônima e pode-se achar também como partícula 

separada do verbo. A preposição significa acima e é mais ou menos este conceito que se aplica aos 

verbos aos quais se liga como prefixo. Se olharmos para o significado do prefixo por um ponto de 

vista aspectual, notamos que pode dar um aspecto pontual e resultativo ao verbo, mas também reforça 

o significado do verbo base. 

 

2.8.1 Upptäcka e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos exemplos maiores do primeiro tipo de aspecto mencionado é o verbo upptäcka derivado da 

base täcka ‘cobrir’: 

Comédia Infantil: 

Upptäckte p.23, 99, 105, 128, 

142, 149, 153, 216, 220 

Descobriu p.23, 92, 98, 118, 

132, 139, 142, 200, 204 

Scoprì p.23, 101, 107, 132, 148, 

155, 159, 226, 230 

Upptäckte p.28 Descobriu p.27 Si accorse p.28 

Upptäckte p.40, 56, 94, 243 Descobri p.39, 53, 88, 225 Notai p.40, 57, 97, 256 

Upptäckte p.48 Vira p.45 Mi accorsi p.48 

Hade Upptäckt mig p.48 Me descobriram p.45 Mi aveva scorto p.48 

Upptäckte p.69 Descobri p.65 Vidi p.71 

Hade upptäckt p.71 O vira p.67 Aveva scoperto p.73 

Upptäckte p.88 Viu p.82 Vide p.90 
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Det blev Upptäckt p.93 Descobrissem p.87 Fossero venuti a sapere p.95 

Hade upptäckt p.98 Descobriu p.91 Si rese conto p.100 

Upptäckte p.109 Encontrou p.102 Scoprì p.112 

Upptäckte p.138 Chegou a ver p.128 Scoprì p.143 

Upptäckte p.143 Verifiquei p.133 Vidi p.149 

Upptäckte p.151 Viu p.140 Vide p.157 

Hade Upptäckt p.170 Viu p.158 Aveva notato p.178 

Upptäckte p.201 Percebeu p.186 Si rese conto p.210 

Hade Upptäckt p.231 Viu p.214 Aveva visto p.242 

Upptäckte p.244 Vi p.226 Scorsi p.256 

Upptäckte p.252 Vi p.233 Intravidi p.265 

 

1934: 

Upptäcker p.193 Se percebe p.202 Ci si accorge p.210 

Låta mig upptäckas p.66 Deixar que me viessem p.69 Farmi scorgere p.74 

Upptäckte p.81 Vi p.83 Ho visto p.89 

Hade upptäckt p.81, 90, 94, 

104, 108, 108, 115, 129, 140, 

147, 148, 191, 207, 210, 210, 

245 

Descobri p.83, 92, 97, 112, 113, 

119, 133, 146, 153, 154, 200, 

217, 220, 220, 258 

Avevo scoperto p.90, 98, 104, 

113, 118, 119, 125, 141, 154, 

161, 162, 208, 225, 228, 228, 

267 

Upptäckte p. 83, 126 Percebi p.85, 130 Mi sono accorto p.92, 138 

 

O Alquimista: 

Upptäcka p. 18 Conhecer p.29 Conoscere p.23 

s.21, 39, 79, 79, 116 Descobrir p.34, 54, 99, 99, 157 Scoprire p.25, 44, 79, 80, 116 

Upptäcka p.70, 121 Ver p.88, 163 Vedere p.71, 120 
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Upptäckte p.74 Notou p.94 Notò p.75 

Upptäcka p.96 Conseguem p.129 Realizzare p.96 

Upptäcka p.98 Perceber p.138 Ti accorgerai p.98 

s.132 Acha p.176 Scoprire p.132 

 

Nos três textos as equivalências mais frequentes são descobrir/scoprire, que levam o aspecto pontual 

na sua semântica e que correspondem exactamente ao verbo upptäcka. Os outros verbos, accorgersi, 

notar/notare, scorgere, perceber, encontrar-achar/scoprire, conseguir também levam o mesmo 

aspecto pontual apesar de não corresponderem exactamente ao significado do verbo upptäcka. Os 

verbos verificar-vir/vedere-intravedere, realizzare, e as perífrases ‘deixar que viessem’ e ‘farmi 

scorgere’, pelo contrário, não são pontuais. 

 

2.8.2 Uppfatta e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo uppfatta, o prefixo tem então a função de enfocar mais um processo mental expresso 

pelo verbo base fatta na sua aceção ‘compreender’ que já é uma abstração da aceção concreta de fatta 

‘agarrar’. Com efeito, designa o resultado de um processo mental de adquisição de informações e 

indica como o sujeito as visualiza mentalmente:  

Comédia Infantil: 

Uppfatta p.32, 237 Percebia p.32, 219 Capire p.31, 248 

Uppfatta p.91, 156 Ouvir p.85, 145 Sentire p.93, 163 

Hade uppfattat p.209 Entender p.193 Capire p.218 

 

1934: 

Uppfatta p.12 Entender p.15 Capire p.16 

Uppfattade p.27 Percebi p.31 Ho percepito p.32 

Uppfatta p.112, 112 Distingo p.116, 116 Distinguo p.123, 123 

Uppfattade p.148 Notou p.154 Ha avvertito p.162 

Uppfattade p.165 Percebi p.172 Ho avvertito p.181 

Uppfattas p.221 Ser interpretado p.232 Essere notata p.240 
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Uppfatta p.72 Sentir p.75 Avvertire p.80 

 

O Alquimista: 

Uppfatta p.84 Entendessem p.105 Intendessero p.84 

Uppfatta p.137 Identificar p.181 Identificare p.135 

 

São várias as equivalências: perceber/percepire-avvertire-capire, entender/intendere, sentir, 

distinguir/distinguere, ouvir/sentire, interpretar/notare, avvertire, distinguir/distinguere, ouvir/sentire, 

identificar/identificare que, com efeito, abraçam quer o âmbito da perceção quer o da compreensão. 

 

2.8.3 Uppleva e seus equivalentes em português e italiano 

Também no verbo uppleva, (derivado da base leva ‘viver’), o prefixo tem a mesma função apresentada 

no verbo uppfatta, mas neste caso tematiza a posição do sujeito diante os sentimentos: 

Comédia Infantil: 

Upplevde  p.37 Teria sentido p.35 Avesse provato p.36 

Hade upplevt p.57 Vivera p.53 Avevo provato p.57 

Upplevde p.88 Sentiu-se p.82 Sentì p.90 

Upplevde p.97 Sofreu p.91 Provò p.100 

Uppleva p.162 Viver p.151 Accadere p.168 

Hade upplevt p.200, 241 Tinha visto p.185, 223 Aveva visto p.209, 253 

Har upplevt p.219 Conheci p.203 Ho sentito p.229 

Hade upplevt p.241 Tinham conhecido p.223 Avevano vissuto p.253 

 

1934: 

Upplevt p.8, 38 Ter vivido p.10, 42 Vissuto p.11, 45 

Upplevde p.22 Pensava p.25 Pensavo p.26 

Upplevde p.44 Começou para mim p.47 È cominciata per me p.51 

Upplevde p.114, 130 Sentia p.117, 134 Provavo p.124, 142 
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Upplever p.125, 168 Experimento p.129, 175 Provo p.136, 184 

Upplevde p.137 Sentia p.142 Stavo vivendo p.151 

Upplever p.157, 157 Vive p.165, 165 Vive p.172, 172 

Upplevde p.161 Percebi p.167 Mi sono accorto p.176 

Uppleva p.225 Ter a experiência p.236 Farne l’esperienza p.245 

Upplevas p.244 Experimentei p.258 Ho avuto p.267 

 

O Alquimista: 

Upplevt p.16 Tinha sentido p.26 Aveva sentito p.21 

Har upplevt p.54 Experimentei p.72 Ho sperimentato p.58 

Upplevde p.55 Experimentava p.73 Provava p.59 

Upplevde p.126 Sentiu p.169 Provò p.125 

Har upplevt p.141 Terás visto p.185 Avrai visto p.140 

Uppleva p.176 Ver p.224 Vedere p.173 

Hade upplevt p.179 Tinha vivido p.228 Aveva vissuto p.176 

 

As equivalências, com efeito, referem-se aos sentidos como em sentir/sentire, ver/vedere, 

sentir/provare, experimentar/provare-sperimentare-fare esperienza, viver/vivere e na maior parte dos 

casos há uma correlação com os sentimentos do sujeito do verbo uppleva, ou uma referência a 

processos cognitivos como acontece em pensar/pensare, conhecer. Todas as equivalências, ainda 

assim, têm em comum o processamento de dados de perceção. 

 

2.8.4 Upprepa e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo upprepa o prefixo tem a função de reforçar o significado do verbo base repa na 

aceção ‘repetir’ da forma abreviada na linguagem coloquial de repetera: 

Comédia Infantil: 

Upprepade p.64 Repetiu p.60 Disse p.64 

Upprepade p.74, 86, 143, 150, Repetiu p.69, 80, 133, 139, 140, Ripetè p.76, 88, 150, 156, 157, 
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150, 154, 193 143, 179 160, 202 

Upprepa p.97 Imitando p.91 Imitando p.99 

 

1934: 

Upprepade p.36 Repetia p.39 Andavo ripetendo p.41 

Upprepa p.76, 86, 91, 168, 191, 

192, 201, 243 

Repetir p.79, 88, 93, 174, 199, 

201, 211, 257 

Ripetere p.85, 95, 100, 183, 

208, 209, 219, 266 

Upprepa p.93 Recomeçava p.96 Riprende p.103 

 

O Alquimista: 

Upprepade p.129 Tornou a recordar p.172 Ricordò di nuovo p.124 

s.131 Repetindo p.174 Ripetendo p.130 

s.167 Insistiu p.213 Insistette p.164 

 

As equivalências mais frequentes aqui são repetir/ripetere, onde o prefixo latino não mais distinguível 

re- indica repetição, contudo os verbos poderiam ser também equivalências do verbo base. Os outros 

verbos são dizer, imitar/imitare, recomeçar/riprendere, insistir/insistere.  

O que é muito interessante é que um dos tempos verbais utilizados é o gerúndio, que completa o 

aspecto iterativo inerente à semântica do verbo porque indica por sua natureza iteração ou 

continuação. Outro fenómeno a marcar são as construções ‘andavo ripentendo’, ‘tornou a recordar’ e 

‘ricordò di nuovo’ que expressam ainda uma vez repetição. 

 

2.8.5 Uppsluka e seus equivalentes em português e italiano 

 Exemplos do valor resultativo do prefixo são uppsluka e uppnå (cf. 2.8.6). Em uppsluka o prefixo 

reforça o significado do verbo base sluka ‘devorar, engolir’, mas exprime também o resultado da ação. 

Comédia Infantil: 

Han lät sig uppslukas p.89 Deixou-se engolir p.83 Si sarebbe lasciato inghiottire 

p.91 

Uppslukats p.108, 241 Ser engolido p.101, 224 Essere inghiottito p.111, 254 
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Engolir e inghiottire exprimem na própria semântica este aspecto, aspecto, mas não há nenhuma 

possibilidade de nuançar o grau de intensidade como em sueco. 

 

2.8.6 Uppnå e seus equivalentes em português e italiano 

Uppnå reforça o valor resultativo da sua base nå ’atingir, alcançar, chegar a’: 

1934: 

Uppnå p.21 Chegar a p.24 Raggiungere p.25 

Uppnå p.99 Alcançar p.102 Nel raggiungimento p.108 

Uppnådde p.194, 243 Conseguiu p.203, 256 Ha ottenuto p.211, 266 

Uppnår p.189 Obterá p.198 Otterrai p.206 

 

O Alquimista: 

Uppnå p.32, 75 Realizar p.47, 95  Realizzare p.38, 76 

Uppnå det p.51, 146 Conseguí-la p.69, 191 Ottenerla p.54, 145 

Uppnå p.90, 150 Conquistar p.110, 194 Conquistare p.89, 148 

Har uppnåts p.180 É atingido p.230 È raggiunto p.176 

 

Os verbos atingir-chegar/raggiungere, alcançar, conseguir-obter/ottenere, conquistar/conquistare, 

expressam, como as equivalências do verbo analisado antes, o aspecto resultativo só através da sua 

semântica, sem elementos extra, extra, mas também não conseguem expressar a nuance entre nå e 

uppnå. 

Como se nota os verbos uppsluka e uppnå encontram-se em muitos casos ao pretérito perfeito simples 

que indica a conclusão de uma ação e completa então o aspecto resultativo. 

 

2.8.7 Resumo das funções e equivalências de upp- 

 Em conclusão, o prefixo upp- tem funções diferentes nos verbos analisados: em upptäcka tem a 

função de fornecer um aspecto pontual ao verbo base, que se encontra também nas equivalências, mas 

só em alguns casos, em uppfatta tem a função de enfocar o processo mental da aquisição da 

informação por parte do sujeito, assim também as equivalências concernem dados de perceção e 

compreensão expressos pela sua semântica. Em uppleva há uma tematização dos sentimentos do 

sujeito com respeito às informações adquiridas, que se cumpre nas equivalências através da sua 

semântica; em upprepa, uppsluka e uppnå, pelo contrário, o prefixo reforça o significado do verbo 
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base, procedimento desenvolvido nas equivalências do primeiro verbo através do prefixo latino re-, de 

construções verbais, e do uso do gerúndio; nas equivalências do segundo e do terceiro verbo através da 

semântica dos verbos e do uso dos tempos verbais. 

 

2.9 Ut- 

Este prefixo provém do advérbio ut que significa fora e pode desenvolver a função de 

acrescentar o significado do verbo base com o do advérbio, e a de dar um aspecto egressivo, quer dizer 

terminativo, ou resultativo ao verbo. 

 

2.9.1. Uttala e seus equivalentes em português e italiano 

A primeira função em que o significado adverbial acrescenta o do verbo é uttala: 

Comédia Infantil: 

Uttala mig om den teater p.35 Emitir opiniões sobre o teatro 

p.34 

Giudicare che tipo di teatro 

stessero creando p.35 

Uttala sig om framtiden p.44 Se pronunciar sobre o futuro 

p.42 

Predire il futuro p.45 

 

1934: 

Uttalades en order av en 

avlägsen ensam röst p.44 

Pronunciou, solitária, algumas 

palavras imperiosas p.47 

Ha pronunciato, solitaria, poche 

parole imperiose p.50 

 

O Alquimista: 

Uttala titeln p.27 Pronunciar o título p.41 Pronunciare il titolo p.33 

Uttala det mystiska ordet p.91 Dizendo a misteriosa palavra 

p.112 

Pronunciando la misteriosa 

parola p.91 

 

As equivalências pronunciar-se/pronunciarsi expressam através do prefixo latino pro- a mesma 

função adverbial que o prefixo germânico tem neste caso: com efeito indica uma manifestação, um 

avanço, um movimento para frente com respeito ao ato de fala. O verbo emitir é um sinônimo dos 

verbos apenas mencionados e aqui o prefixo latino ex- pelo qual é composto desenvolve a mesma 

função do prefixo ut-porque expressa movimento para fora.  

As equivalências italianas giudicare e predire que se encontram em Comédia Infantil têm um 

significado diferente do verbo uttala mas são mais ou menos adequadas ao contexto. Por fim em O 
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Alquimista o verbo dizer representa o verbo de partida, mas as traduções uttala e pronunciar são de 

qualquer maneira adequadas ao contexto. 

 

2.9.2 Utropa e seus equivalentes em português e italiano 

Outro verbo em que o prefixo ut- tem uma função adverbial é utropa, em que o verbo adquire o 

significado de ‘gritar, exclamar’: 

1934: 

Utropade p. 58, 106, 

126, 163, 163, 168, 169, 

178, 180, 181, 205, 220, 

221, 224, 235 

Exclamei p.61, 109, 130, 170, 170, 

175, 177, 186, 187, 190, 215, 232, 

232, 236, 247 

Ho esclamato p.65, 116, 137, 178, 

179, 184, 185, 194, 196, 198, 223, 

240, 241, 244, 257 

Utropade p.172, 236 Gritei p.180, 248 Ho gridato p.188, 257 

 

As equivalências que se encontram em 1934 são na maior parte dos casos exclamar e esclamare, onde 

o prefixo latino ex- exprime exactamente o mesmo valor de ut-, quer dizer fora. Em duas ocorrências 

encontram-se os verbos gritar/gridare que levam na sua semântica este movimento (de voz) para o 

exterior. 

 

2.9.3 Utföra e seus equivalentes em português e italiano 

Um dos verbos onde o prefixo ut- apresenta-se com valor aspectual é utföra, onde dá um 

aspecto resultativo ao verbo base föra ‘levar, conduzir, guiar’: 

Comédia Infantil: 

Skulle utföras p.33 Era preciso fazer p.32 Pianificare p.33 

Utföra p.128 Desempenhar p.118 Essere impegnate in p.132 

Skulle utföra p.152 Faria p.141 Avrebbe fatto p.159 

1934: 

Utförde (ett revolutionärt 

arbete) p.104 

Fazia-se (de revolucionário) 

p.108 

Faceva opera (di rivoluzionario) 

p.114 

Utförde (ett provokativt arbete) 

p.104 

Fazia-se (de provocador) p.108 Faceva opera (di provocatore) 

p.114 

Utföra p.156 Dedicar-me p.163 Dedicarmi p.170 
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O Alquimista: 

Utförde mirakel p.95 Faziam milagres p.123 Operavano miracoli p.95 

Utföra p.171 Operar p.218 Operare p.167 

Utföra p.171 Realizar p.218 Compiere p.167 

 

Este aspecto reflecte-se em todas as equivalências fazer/ fare, operar/operare, realizar/realizzare, e as 

perífrases fazer-se de X, fare opera di X que são resultativas. Mas não todos os verbos têm o mesmo 

aspecto verbal: desempenhar/essere impegnati, dedicar-se/dedicarsi não são resultativos mas 

durativos. 

 

2.9.4 Utkämpa e seus equivalentes em português e italiano 

 O aspecto egressivo acha-se, pelo contrário, no verbo utkämpa que se encontra num texto onde o 

prefixo indica que a ação kämpa ‘lutar’ se desenvolve até ao fim:  

 O Alquimista: 

Krigarna utkämpade sina 

strider i sandhavet p.102 

Os guerreiros iam lutar nas 

areias do deserto p.143 

I guerrieri andavano a combattere 

sulle sabbie del deserto p.104 

Armen verkade utkämpa en 

strid med det som fanns nere i 

hålet p.134 

O braço parecia lutar com o que 

estava dentro do buraco p.177 

Il braccio sembrava lottare contro 

qualcosa che stava all’interno 

p.133 

 

As equivalências lutar/lottare-combattere, porém, não expressam a terminação da ação, tampoco se as 

inserirmos no seu contexto. Com efeito, se considerarmos que a direção da tradução é 

português→sueco, italiano, notamos que o tradutor sueco teria podido escolher também o verbo base 

kämpa, sem obter diferenças relevantes de significado. 

 

2.9.5 Resumo das funções e equivalências de ut- 

 O prefixo ut- desenvolve uma função adverbial nos verbos uttala e utropa, cujas equivalências 

apresentam o mesmo traço por meio dos prefixos latinos pro- e ex- e pela semântica dos verbos. 

Em utföra o prefixo dá um aspecto resultativo ao verbo base que se encontra na semântica de algumas 

das equivalências e de algumas construções verbais, por fim, em utkämpa dá um aspecto egressivo que 

não se acha nas equivalências.  
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2.10 Åter- 

Este prefixo vem do advérbio homônimo e pode ter vários significados que acrescentam o 

verbo base: ‘de volta’, ‘de regresso’, ‘de novo’, ‘outra vez’, e ‘por outro lado’.  

 

2.10.1 Återvända e seus equivalentes em português e italiano 

O verbo återvända, que é muito frequente nos textos, vem pelo verbo vända ‘voltar’: 

 

Comédia Infantil: 

Hade återvänt till p.14, 19, 29, 

33, 48, 52, 83, 104, 111, 116, 

162, 184, 185, 190, 191, 222, 

223, 224, 226, 233, 243, 253 

Regressara p.13, 19, 28, 32, 46, 

49, 78, 97, 103, 108, 150, 170, 

171, 176, 177, 205, 206, 209, 

215, 225, 234 

Tornare p.12, 19, 28, 33, 49, 52, 

85, 107, 114, 120, 168, 192, 

193, 199, 200, 232, 233, 237, 

243, 255, 266 

Återvända p.31, 41, 47, 71, 85,  

94, 102, 113, 115, 121, 123, 

123, 126, 137, 141, 167, 179, 

189, 224, 232, 244, 247, 247 

Voltarem p.30, 39, 45, 66, 79, 

88, 95, 105, 107, 112, 114, 114, 

117, 127, 131, 156, 165, 175, 

207, 214, 225, 227, 229 

Tornare p.31, 41, 47, 73, 87, 96, 

104, 115, 119, 125, 127, 127, 

131, 142, 147, 175, 187, 198, 

234, 243, 256, 258, 260 

Återvände upp p.70 Subi a p.66 Tornai p.73 

Återvända p.97 Regressava p.90 Rifugiarsi p.99 

 

1934: 

Återvände p.31, 61, 86, 97, 106, 

114, 121, 128, 137, 182, 203, 

226, 244,  

Voltou a p.35, 63, 88, 100, 110, 

118, 125, 132, 142, 190, 213, 

238, 258,  

È tornato p.36, 68, 94, 106, 116, 

125, 132, 140, 150, 198, 221, 

246, 267,  

Återvände p.57 Com um retorno X verbo p.60 Con un rapido ritorno Xverbo 

p.64 

Återvände till p.78 Volta a X verbo p.80 Al ritorno p.86 

Återvänder p.185, 246 Volta p.194, 260 Ritorna p.202, 269 
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O Alquimista: 

Återvände p.41 Voltou p.56 Ritornò p.46 

Återvända p.65, 68, 109, 113 Voltar p.83, 86, 151, 154 Tornare p.67, 69, 110, 113 

Återvända p.77 Voltar p.97 Ricominciare p.78 

 

As equivalências mais frequentes são voltar-regressar/tornare-ritornare, as menos frequentes são 

subir, rifugiarsi, ricominciare, que não são correspondentes ao verbo em questão, e as construções 

‘com um retorno’/’con un ritorno’, ‘volta a’/’al ritorno’.  

Os verbos voltar e tornare compreendem na sua semântica o valor adverbial do prefixo, mas regressar 

e ritornare apresentam o prefixo latino re- que tem o mesmo valor de åter- porque exprime retorno. 

 

2.10.2 Återkomma e seus equivalentes em português e italiano 

Quase o mesmo significado tem o verbo återkomma, derivado da base komma ‘vir’:  

Comédia Infantil: 

Hade återkommit p.34, 233 Tinham regressado p.32, 216 Erano tornati p.33, 244 

Hade återkommit p.37, 66, 125, 

168, 199 

Voltou p.35, 62, 116, 157, 184  Era tornato p.36, 67, 130, 176, 

208 

Återkom p.132 Voltariam p.122 Sarebbero ricomparse p.137 

Återkom i mitt medvetande 

p.145 

Me voltou ao espírito p.135 Pensai nuovamente p.151 

Skulle Återkomma p.241  Se repetissem p.223 Nuovamente X verbo p.253 

 

O Alquimista: 

Återkommit p.77 Repetido p.97 Che si ripeteva p.78 

Também neste caso as equivalências mais frequentes são regressar-voltar/tornare. Além destas 

encontram-se: ricomparire, repetir/ripetersi e a construção ‘pensare nuovamente’. 

Como se nota, também nas equivalências menos frequentes reportadas, há o prefixo latino re- que 

corresponde exactamente a åter-, assim como o advérbio nuovamente que se encontra na construção 

italiana. 
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2.10.3 Återgå e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo återgå, derivado da base gå ‘ir, andar’, também se encontram as mesmas equivalências, 

como o significado não seja muito diferente dos verbos mencionados antes: 

Comédia Infantil: 

Återgick p.53, 220, 244 Voltava a ser p.50, 204, 225 Tornava p.53, 230, 256 

Skulle Återgå p.147 Tornaria  a ser p.136 Sarebbe stato p.153 

 

O Alquimista: 

Återgick till att p.27 Voltou p.40 Di nuovo X verbo p.32 

Återgå du till p.97 Volta para p.135 Tornatene a p.97 

 

 

2.10.4 Återse e seus equivalentes em português e italiano 

Em återse, derivado da base se ‘ver’, o prefixo tem o significado ‘de novo’, ‘outra vez’: 

Comédia Infantil: 

Återse p.84, 253 Voltaria a vê-lo p.79, 233 Lo avrebbe rivisto p.87, 265 

Återse henne p.166 Vê-la-ei novamente p.155 La rivedrò p.174 

Återsåg p.253 Encontrei p.233 Rividi p.265 

Hade Återsett p.253 Vi  p.233 Rividi p.266 

 

1934: 

Återse p.23 Veria novamente p.26 Avrei rivisto p.28 

Återse p.160 Me avistaria com p.167 Avrei rivisto p.176 

Återse p.162, 162, 162 Rever p.168, 169, 169 Rivedere p.177, 177, 177 

 

O Alquimista: 

Återse p.43, 43 Tornar a ver p.59, 59 Rivedere p.48, 48 

 

É interessante notar que neste caso existe em português uma preferência pelas perífrases (nos três 

textos), como se vê nos exemplos ‘voltar a ver’, ‘tornar a ver’,’vê-la novamente’, o que comprova o 
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fato de que em português haja uma tendência maior com respeito ao sueco e ao italiano a utilizar 

perífrases para expressar iteração.  

Os outros verbos são rever/rivedere onde ainda uma vez se acha o prefixo re- que também exprime 

repetição que, pelo contrário, não está expressa nos verbos ver e encontrar. 

 

2.10.5 Återgälda e seus equivalentes em português e italiano 

No verbo återgälda, derivado da base gälda ‘pagar’, o prefixo significa ‘de volta’: 

1934: 

Återgäldar p.193 Devolve p.203 Ti restituisce p.211 

Återgälda p.33 Retribuir p.36 Restituire p.38 

Återgälda p.137 Lhe retribuir p.143 Contraccambiare p.151 

 

O prefixo latino de- que se encontra em devolver expressa ação contrária assim como o prefixo re- de 

retribuir e restituire e o prefixo contra- do verbo contraccambiare. 

 

2.10.6 Resumo das funções e equivalências de åter- 

 O prefixo åter- tem em todos os exemplos, återvända, återkomma, återgå, återse e återgälda, uma 

função adverbial de repetição e iteração e que se cumpre nas equivalências através do prefixo latino 

re- e de construções perifrásticas. 

 

2.11 Över- 

Com valor de preposição este prefixo significa sobre, acima de, por cima de, por ou via; com 

valor adverbial indica o fim de algo ou que é sobejo. 

 

2.11.1 Överleva e seus equivalentes em português e italiano 

Um verbo em que o prefixo pode ser traduzido com a preposição sobre é överleva derivado da base 

leva ‘viver’: 

Comédia Infantil: 

Överleva p.48 Sobrevivência X verbo p.46 Sopravvivere p.49 

Överleva p.81, 97, 100, 101, 

106, 112, 112, 127, 149, 149, 

153, 228 

Sobreviver p.76, 91, 94, 95, 99, 

104, 105, 118, 138, 138, 142, 

211 

Sopravvivere p.84, 99, 102, 104, 

108, 115, 115, 132, 155, 155, 

159, 238 

 



67 
 

1934: 

Skulle överleva p.221, 227, 

248, 248 

Sobreviver p.233, 239, 261, 261 Sopravviverti p.241, 247, 271, 

271 

O Alquimista: 

Du kommer att Överleva p.182 Vais Viver p.232 Vivrai p.178 

 

 Quase todas as equivalências, com exceção de um caso, são sobreviver/sopravvivere, que levam o 

prefixo latino supra-(sobre-) que corresponde a över quando tem valor prepositivo. Pelas 

equivalências viver/vivere é preciso tomar em consideração a direção da tradução (português→sueco, 

italiano), mas sobretudo a escolha do tempo verbal, para entender porque é que não se encontra uma 

correspondência com o prefixo. Neste caso, com efeito, apesar de o verbo sobreviver tiver sido mais 

adequado ao contexto, o autor fornece mais ou menos a ideia de sobrevivência através do futuro 

perifrástico ir+infinitivo, que em italiano está reproduzido com a forma flexionada do futuro. 

 

2.11.2 Överge e seus equivalentes em português e italiano 

 Em överge, derivado da base ge ‘dar’, o prefixo tem o valor adverbial e acrescenta o verbo base ge 

com a ideia de sobejo, transformando-o em abandonar: 

Comédia Infantil: 

Fler och fler människor 

tvingades […] att överge sina 

hem/ Den egendomliga 

utstrålning […] hade inte 

övergett honom p.93, 96 

Cada vez mais pessoas eram 

obrigadas a fugir abandonando 

as suas casas/ A estranha aura 

de incontestável imperiosidade 

[…] não o abandonara agora 

p.87, 90 

Sempre più persone erano 

costrette ad abbandonare le loro 

case/ Quello strano carisma […] 

non lo aveva abbandonato p.96, 

99 

 

1934: 

Kanske ville hon be mig att inte 

överge henne/ Endast kärleken 

[…] kunde få mig att överge 

min plan/ […] att be Trude 

överge sin man  p.10, 159, 218 

Talvez quisesse me dizer que 

[…] não a abandonasse/ 

Somente o amor podia fazer 

com que eu mudasse de ideia, 

ou seja abandonar o meu 

projeto/ […] pedir a Trude para 

abandonar o marido p.12, 166, 

228 

Forse voleva dirmi […] do non 

abbandonarla/ soltanto l’amore 

per Beate poteva farmi cambiare 

idea, o meglio abbandonare il 

mio progetto/ […] chiedere a 

Trude di abbandonare il marito  

p.12, 174, 237 
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As equivalências, com efeito, são abandonar/abbandonare que levam na partícula ab- o significado de 

separação. 

 

2.11.3 Överlåta e seus equivalentes em português e italiano 

 Um exemplo de verbo onde o prefixo significa por, via expressando então uma transferência é 

överlåta, derivado da base låta ‘deixar’, que só se encontra em 1934: 

1934: 

Överlåta p.19, 152 Deixando p.22, 159 Lasciando p.24, 167 

Överlät p.56 Cedeu p.59 Ha ceduto p.63 

 

Nos verbos deixar e lasciare não se encontra o mesmo conceito de transferência expresso pelo prefixo, 

pelo contrário em ceder e cedere acha-se na semântica dos verbos. 

 

2.11.4 Resumo das funções e equivalências de över- 

 O prefixo över- tem nos exemplos do corpus uma função prepositiva ou adverbial. Em överleva 

tem valor prepositivo que está expresso pelo prefixo latino supra- nas equivalências; no verbo överge, 

pelo contrário, tem função adverbial que nas equivalências está preenchida pelo prefixo latino ab-; por 

fim, no verbo överlåta tem novamente valor prepositivo que está expresso pela semântica de algumas 

equivalências, mas não se encontra em outras. 
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3. Resultados e conclusões 

Em relação às perguntas de pesquisa desenvolvidas, vamos analisar os resultados numa 

perspectiva sobretudo qualitativa para chegar a conclusões mais concretas. 

Como já se notou nas tabelas do capítulo anterior, com o termo equivalências entendem-se as 

traduções encontradas nos textos, que na maior parte dos casos têm uma correspondência semântica 

com o verbo sueco do qual se parte para a análise e que apresentam também em alguns casos 

procedimentos desenvolvidos pelos prefixos germânicos. Tendo em conta que mesmo quando o sueco 

não é a língua de origem (em 1934 e em O Alquimista) se parte do verbo sueco e da função do seu 

prefixo, com o termo equivalências consideram-se sempre o italiano e o português qualquer que seja o 

texto adoptado. Vamos então responder à primeira das perguntas: quais são as equivalências das 

funções desenvolvidas pelos prefixos germânicos em português e em italiano? 

A metodologia adoptada, que consiste na escolha de verbos que fossem na maior parte dos casos 

transparentes e na esquematização dos verbos que consente uma confrontação direta entre as três 

línguas, permite tirar conclusões bastante claras a respeito das perguntas de pesquisa. 

As equivalências cumprem as mesmas funções dos prefixos germânicos, sobretudo por meio de 

procedimentos morfológicos (em primeiro lugar a prefixação, seguida pela sufixação e pela 

circunfixação), por meio da semântica dos verbos ou por meio de perífrases e construções verbais. Os 

procedimentos mencionados correspondem geralmente às funções prepositivas e adverbiais dos 

prefixos de orígem germânica, a processos de formação de palavras, como no caso de verbos 

deadjetivais e denominais, à função do prefixo de reforçar o significado do verbo base, às funções 

aspectuais ou à de fornecer um aceção negativa ao verbo base. 

Vamos ver aqui em seguida, partindo dos resultados efetivos da análise efetuada no capítulo anterior, 

quais são os prefixos ou os sufixos que se encontram nas equivalências e que cumprem as mesmas 

funções dos prefixos germânicos em questão: 

Função adverbial Prefixação 

SUECO PORTUGUÊS ITALIANO  

Avsvära sig→ Abjurar= ab- Rinnegare= re- 

 Renunciar= re- Sbarazzarsi= ex- 

Avslöja→ Revelar= re- Rivelare= re- 

 Desmascarar=des- Smascherare= re- 
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Tillägga→ Acrescentar= ad- Aggiungere= ad- 

 Recomeçar/riprendere= re- Soggiungere=sub- 

Uttala→ Pronunciar-se= pro- 

 

Pronunciarsi= pro- 

Utropa→ Exclamar= ex- Esclamare= ex- 

Återvända→ Regressar= re- Ritornare= re- 

Återkomma→  Regressar, repetir= re- Ricomparire, ripetere= re- 

Återse→ Rever= re- Rivedere= re- 

Återgälda→ Retribuir= re- Restituire= re- 

 Devolver= de- Contraccambiare= contra- 

Överge→ Abandonar= ab- Abbandonare= ab- 

 

 

Função prepositiva Prefixação 

       

Omge→ Circundar= circum- Circondare= circum- 

Omringa→ Circundar= circum- Circondare= circum- 

Överleva→ Sobreviver= supra- (sobre-) Sopravvivere= supra- (sobre-) 

 

Função deadjetival e denominal Prefixação 

 

Bekräfta→ Confirmar= cum- Confermare= cum- 

Försvaga→  Indebolirsi= in- 

Fördunkla→ Anuviar= ad- (+traço incoativo) Annebbiare= ad- (+traço 
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incoativo) 

Förgifta→ Envenenar= en- Avvelenare= ad- 

 

Função deadjetival e denominal Circunfixação 

 

Försvaga→ Enfraquecer= en X ecer  

 

Função deadjetival e denominal Sufixação 

 

Befria→ Livrar= -are Liberare= -are 

Förädla→ Purificar= -ificar  Purificare= -ificar(e) 

Förverkliga→ Realizar= -izar Realizzare= -izzare 

 

Função de reforçar o verbo base Prefixação 

 

Förfölja→ Perseguir= per- Perseguitare= per- 

Föröka→ Multiplicar-se= multi-  

Förstärka→ Reforçar= re- Rafforzare= re- 

Förenas→ Reunir-se= re- Riunirsi= re- 

Förflytta→ Transportar= trans- Transferir= trans- 

 

Função pejorativa Prefixação 

 

Förkasta→ Renunciar= re- Rinunciare= re- 

 Rejeitar= re- Rigettare= re- 

Förakta→ Desprezar= dis- Disprezzare= dis- 
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Misstänka→ Desconfiar= dis-  

Missförstå→  Fraintendere= fra- 

 

Função aspectual Prefixação 

 

Avbryta (aspecto télico e 

pontual)→ 

Interromper= inter- Interrompere= inter- 

 Intervir= inter- Intervenire= inter- 

Förlänga (aspecto durativo)→ Prolongar= pro- Prolungare= pro- 

Försjunka (traço semântico que 

indica desligamento do mundo) 

→ 

Recair= re- Ricadere= re- 

     

Tratando-se de um corpus escrito, outro fator a ter em consideração é a escolha do tradutor de utilizar 

um verbo em vez de outro que, com certeza, influi sobre o número e o tipo de ocorrências das 

equivalências. Para continuar com as conclusões, vai-se responder à segunda pergunta de pesquisa: é 

possível estabelecer que as funções dos prefixos germânicos encontrados no corpus correspondem 

sempre as mesmas funções em português e em italiano? 

Como vimos nos exemplos analisados, o conceito de equivalências implica que haja funções 

correspondentes entre as três línguas. Muitas vezes, verifica-se pelo número de páginas que está ao 

lado do verbo que o número de ocorrências deste mesmo verbo é muito alto, todavia amiúde foram 

também considerados na análise verbos que só ocorreram uma vez. Estes casos específicos foram 

tomados em consideração pelo aspecto qualitativo deste trabalho, porque as correspondências com as 

línguas românicas foram consideradas igualmente interessantes relativamente a verbos mais 

frequentes.  

E quais são os casos em que o português e o italiano mostram procedimentos diferentes dos 

desenvolvidos pelos prefixos germânicos? 

Um aspecto muito interessante que ressalta na análise é que quando os prefixos têm funções de 

modificação da regência verbal, as equivalências nunca apresentam procedimentos correspondentes, 

mas amiúde mostram a mesma matriz valencial do verbo com prefixo germânico ou a mesma 

regência, porque a raiz dos verbos portugueses e italianos tem uma semântica completamente diferente 

da raiz dos verbos suecos.  
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Com respeito à terceira pergunta de pesquisa que questiona a existência de padrões na realização das 

equivalências, pode-se concluir que há em muitos casos uma recorrência das mesmas funções em 

português e em italiano que pode determinar a existência de padrões na maneira em que estão 

realizadas. Este último ponto é muito importante porque representa uma das descobertas finais do 

trabalho e porque confirma a hipótese de que falamos no primeiro capítulo, segundo a qual existem 

correspondências entre as duas línguas românicas aqui consideradas. Com efeito, há procedimentos 

parecidos entre elas, o maior de todos é o uso comum de morfemas de origem latina que podem 

preencher várias das funções desenvolvidas pelos prefixos de origem germânica.  

A adição do italiano como terceiro elemento de comparação neste tipo de análise foi muito útil porque 

nos casos em que se encontraram convergências entre o sueco e o português, e ao mesmo tempo entre 

o português e o italiano, reduziram-se as possibilidades de que se tratasse de escolhas arbitrárias do 

tradutor, comprovando ao mesmo tempo o recurso do sueco a verbos latinos pela antiga formação dos 

verbos com prefixos germânicos. 

Concluindo, o que de novo se destaca neste trabalho é a existência de fenómenos 

correspondentes aos desenvolvidos pelos prefixos de orígem germânica dos verbos suecos em italiano 

e em português. Os procedimentos gramaticais praticados pelas duas línguas românicas são mais ou 

menos constantes e parecidos entre si, comprovando o recurso à base latina comum. 

Todavia, uma das limitações do trabalho, devido às dimenções limitadas do corpus, foi a 

escassez de ocorrências dos mesmos verbos com prefixos germânicos, que não permitiu uma análise 

mais exacta dos dados para comprovar a existência dos fenómenos detectados em escala maior e que 

também influiu sobre a escolha de excluir a análise de verbos suecos com prefixos germânicos que 

ocorreram raríssimas vezes (p.ex. verbos com os prefixos er- ou under-). Por isso, o trabalho foi 

enfocado na análise qualitativa, mais que quantitativa, considerando também verbos que só ocorreram 

uma vez (cujo prefixo, porém, era bastante frequente em outros verbos). 

Um trabalho interessante para pesquisas futuras seria então aprofundar as correlações entre o 

sueco, o português e o italiano na base das funções preenchidas pelos prefixos germânicos (talvez 

aumentando o número de prefixos), através de um corpus mais vasto para ter à disposição um número 

de verbos maior e chegar a conclusões ainda mais exactas. Desta maneira, na base de uma análise 

quantitativa efetuada com dados estatísticos, poderia-se enfocar a atenção sobre o número de 

equivalências constantes e determinar assim a existência de padrões nas correspondências. 

Partindo deste tipo de análise, seria talvez ainda mais útil investigar a fundo o aspecto qualitativo para 

detectar o tipo de equivalências e de relações entre o sueco e as línguas românicas, e entre as mesmas 

línguas românicas, para estabelecer com mais precisão as semelhanças e as diferenças. 

Também seria interessante investigar em pesquisas futuras a aquisição de verbos suecos com prefixos 

germânicos por falantes L1 de línguas românicas, para ver se é mais difícil quando esses prefixos 

modificam a regência verbal do que quando os prefixos modificam o verbo base (ou têm efeito 

deadjetival ou denominal) de outra forma. 



74 
 

 

Bibliografia  

Corpus 

Coelho, Paulo (1990): O alquimista, Rio de Janeiro: Rocco. 

Coelho, Paulo ([1990] 2002) Alkemisten. Traduzido do português por Örjan Sjögren. Stockholm: 

Bazar förlag. 

Coelho, Paulo ([1990] 2008) L’Alchimista. Traduzido do português por Rita Desti. Bergamo: 

Bompiani. 

Mankell, Henning (1995): Comédia Infantil, Leopard Förlag. 

Mankell, Henning ([1995] 2001): Comédia Infantil, Traduzido do sueco por Giorgio Puleo. 

Venezia: Marsilio. 

Mankell, Henning ([1995] 1998): Comédia Infantil, Traduzido do sueco por Mariana de Castro. 

Porto: Asa Edições. 

Moravia, Alberto (1982): 1934. Milano: Bompiani. 

Moravia, Alberto ([1982] 1985): 1934. Traduzido do italiano por Udine Tausz de Macedo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira (Romances de hoje). 

Moravia, Alberto ([1982] 1983): 1934. Traduzido do italiano por Si Felicetti. Stockholm: Bonnier. 

 

Bibliografia linguística 

Assis, Luiz Carlos de (2008): Estruturas morfológicas do português. São Paulo: Livraria Martins  

Fontes, Rocha Editora. 
Barroso, Henrique (1994): O aspecto verbal perifrástico em português comtemporâneo. Visão 

Funcional/Sincrônica. Porto: Porto Editora. 

Bergman, Bo (2007): Ordens Ursprung. Falkenberg: Wahlström &Widstrand. 

Bianco, Maria Teresa (1996): Valenzlexikon Deutsch-Italienisch - Dizionario della valenza 

verbale, 2 vol., Heidelberg, Julius Groos.  

Blumenthal, Peter; Rovere, Giovanni (1998): Wörterbuch der italienischen Verben. Stuttgart, 

Düsseldorf, Leipzig: Ernst Klett Verlag.  

Borba, Francisco da Silva (1991): Dicionário gramatical de verbos. São Paulo: Editora Unesp. 

Borba, Francisco da Silva (1996): Uma gramática de valências para o português. São Paulo: 

Ática. 

Bueno, Francisco da Silveira (1958): A formação histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Livraria Acadêmica. 

Bonomi, Francesco (2004-2008): Dizionario Etimologico Online. <http://www.etimo.it/ (18 

agosto 2011>. 



75 
 

Busse, Winfried (1994): Dicionário sintáctico de verbos portugueses. Coimbra: Almedina. 

Campos, Maria Henriqueta Costa (1997): Tempo, aspecto, modalidade. Estudos da língua 

portuguesa. Porto: Porto Editora. 

Clausén, Ulla (ed.) (2003): Svenskt språkbruk: ordbok över konstruktioner och fraser. Stockholm: 

Norstedts. 

Comrie, Bernard (1976): Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related 

problems. Cambridge: Cambridge University Press. 

Confais, Jean Paul /Schanen François (1996): Grammaire de l’allemand: formes et fonctions. 

Paris: Nathan. 

Fernandes, Alexander (1991): Portugisisk-Svensk Ordbok. Stockholm: Norsteds Tryckeri. 

Frankenberg- Garcia, Ana (2008): Compilação e uso de corpora paralelos. São Paulo: Associação 

Brasileira de Editorias Universitárias. 

Goreti Pezatti, Erotilde (2009): Pesquisas em gramática funcional. São Paulo: Editora UNESP. 

Grandi, Nicola; Iacobini, Claudio (2008): “L'affissazione valutativa nei verbi dell'italiano”, in:  

Cresti, E. (a cura di): Prospettive nello studio del lessico italiano. Atti del IX Congresso 

Internazionale SILFI (Firenze, 15-17 giugno 2006). Firenze: Firenze University Press, 483. 

Hlibowicka-Węglarz, Barbara (1998): Processos de expressão do aspecto na língua portuguesa. 

Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. 

Houaiss, António (2009): Dicionário Houaiss eletrónico da língua portuguesa. Arujá: Microsoft 

Corporation. 

Hultman, Tor G. (2001): Svenska akademiens språklära, Stockholm: Norsteds Akademika Förlag. 

Kozlowska-Ras, Rita (1987):”The categories of Tense, Aspect, and Aktionsart in Polish and 

Swedish”, in: Nordic Journal of Linguistics 10, 165-179. 

Johnen, Thomas (2000): “Quem pode, pode; quem não pode, se sacode: alcances e inconvenientes 

da pesquisa linguística sobre os verbos modais portugueses”, in: Gärtner, Eberhard; Hundt, 

Christine; Schönberger, Axel (eds.): Estudos de gramática portuguesa (III). Frankfurt am 

Main: TFM, 105-144. 

Josefsson, Gunlög (1997): On the principles of word formation in Swedish. Lund: Lund University 

Press. 

Lyons, John (1977): Semantics 2. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Norsteds Förlagsgrupp (ed.): Norsteds Ord. <http://www.ord.se/Default.aspx (13 agosto 2011)>. 

Oniga, Renato (2004): Il latino, breve introduzione linguistica. Milano: Franco Angeli. 

Perini, Mario A. (2000): Gramática descritiva do português. São Paulo: Editora Ática. 

Priberam Informática (ed.) (2001): Dicionário Priberam da língua portuguesa. 

<http://www.priberam.pt/dlpo/ (10 agosto 2011)>. 

Rainer, Franz (1993): Spanische Wortbildungslehre. Tübingen: Niemeyer. 

Rio-Torto, Graça Maria (1998): Morfologia derivacional. Porto: Porto Editora. 



76 
 

Simone, Raffaele (1995): Fondamenti di linguistica. Bari-Roma: Laterza. 

SAOB (1997) = Svenska Akademien (1997): Svenska Akademiens Ordbok. 

<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (15 agosto 2011)>. 

Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik (1999): Svenska Akademiens Grammatik, Ord. 

Stockholm: Svenska Akademien. 

Thunholm, May (1984): Svensk-Portugisisk Ordbok. Stockholm: Norsteds Tryckeri. 

Vallini, Cristina; De Meo, Anna (1997): Orientamenti linguistici: atlante di materiali e citazioni. 

Napoli: Arte tipografica. 

Wee Sew, Jyh (2000): ”The prominence of tense, aspect and mood (review)”, in: Journal of 

Linguistics 36, 201-210. 

Wessén, Elias (1945): Svensk språkhistoria. Ljudlära och ordböjningslära. Stockholm: 

Filologiska föreningen vid Stockholms Högskola. 

 Wessén, Elias (1968): Vårt svenska språk. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Zanichelli/ Norstedts (eds.) (1994): Svensk ordbok- Dizionario svedese italiano. Stockholm: 

Norstedts Förlag. 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


