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Os sufixos presentes em neologismos roseanos. 

1. RESUMO 

Neologismos são, em sua maior parte, criados para suprimir uma necessidade 

linguística. Nomeiam novas realidades, para as quais não havia motivo para 

nomeação. Podem ser criados para um fim estilístico, entrando muito raramente no 

sistema da língua. Este trabalho pretende quantificar e analisar os neologismos 

criados por Guimarães Rosa através de uma metodologia, com destaque para os 

sufixos derivacionais. Além disso, pretendemos confrontar os sufixos utilizados por 

Rosa com os utilizados em neologismos que já foram dicionarizados e incorporados 

a língua portuguesa. 

2. INTRODUÇÃO 

Uma das principais formas de criação de uma nova palavra em português é a 

sufixação, uma vez que após esse processo pode haver a mudança da categoria 

gramatical e, até mesmo, da semântica. De acordo com o texto de Booji (2005), os 

sufixos derivacionais são capazes de determinar a categoria lexical de uma palavra, 

até mesmo quando essa não muda de categoria. É importante observar a ordem em 

que um afixo ocorre, pois junto com a escolha do afixo, pode-se determinar o foco 

semântico de uma palavra. 

Os neologismos das obras de Guimarães Rosa chamam a atenção sob o ponto 

de vista literário e linguístico, pois os neologismos dão corpo a sentimentos e 

pensamentos que não poderiam ser demonstrados por palavras dicionarizadas.  A 

necessidade de criar novas palavras faz parte de todas as línguas e é um dos 

fenômenos que as mantêm em movimento, em constante mudança.  

3. OBJETIVOS 
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O objetivo desse projeto é analisar linguisticamente os neologismos sufixais 

encontrados na obra de Guimarães Rosa, quantificando e analisando os sufixos 

utilizados nas construções. Pretende-se, também, compará-los aos sufixos utilizados 

em neologismos que passaram a integrar a língua portuguesa e, assim, observar se 

os falantes aceitariam as construções criadas pelo autor em um contexto fora da 

literatura. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa terá como característica principal a quantificação dos sufixos 

utilizados ao longo da obra de Guimarães Rosa, e para tal, usaremos como corpus o 

livro de e Nilce Sant'Anna Martins: O Léxico de Guimarães Rosa. Quanto à análise 

dos sufixos encontrados será bibliográfica, utilizando como base livros e pesquisas 

que já foram publicados sobre tais assuntos, além de um trabalho em campo para 

verificar a produtividade dos sufixos criados pelo autor brasileiro. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A análise será feita nos dados levantados após a quantificação dos sufixos 

encontrados entre os neologismos sufixais roseanos coletados na obra do autor e no 

livro de Nilce Snt’Anna Martins. Com essa análise, pretende-se qualificar os sufixos 

utilizados pelo autor como mais produtivos ou menos produtivos, além de analisar a 

compreensão semântica que os falantes obtém ao entrar em contato com o 

neologismo, e, mais especificamente, com o uso de um sufixo em um contexto 

inesperado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento foram catalogados os neologismos encontrados na 

primeira e segunda seção do livro O Léxico de Guimarães Rosa. Boa parte das 
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palavras que foram catalogadas são formadas por composição, diferentemente do 

que era esperado.  

O sufixo mais frequente, até o momento, é o –ado e para formar uma nova 

palavra utilizando esse sufixo tão produtivo em nossa língua foi necessário aplicá-lo 

à bases indevidas gerando assim algo que não era esperado pelos falantes. 

Pretendemos fazer essa analise individual com todos os sufixos responsáveis pela 

criação de uma nova palavra e para tal, usaremos como ponto de partida a 

classificação de Mendes (1991) que levantou 16 processos curiosos quanto à 

formação de palavras na obra de Guimarães Rosa.  
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