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COMPOSTOSNOS NEOLOGISMOS ROSEANOS 

1. Resumo  

 A obra de João Guimarães Rosa sempre foi muito comentada, principalmente por causa das 

novas palavras criadas pelo autor. Os neologismos feitos por ele causam um efeito semântico especial, 

além de estimularem linguistas a estudar as operações utilizadas nesse processo de formação de palavra. 

 Este projeto de pesquisa propõe um estudo linguístico sobre a formação desses neologismos, 

dando enfoque aos compostos que estão envolvidos nesse fenômeno. Quantificar essas formações e 

perceber sua relação com as categorias lexicais é de suma importância para os estudos linguísticos que 

se voltam para os processos de formação de palavras, pois os resultados podem apontar para 

características peculiares da morfologia do português brasileiro relacionadas à produtividade de 

formação de suas classes de palavras. 

Palavras-chave:  compostos, neologismos roseanos, produtividade 

2. Introdução 

 Para introduzirmos o tema deste projeto de pesquisa, a primeira questão que deve ser respondida 

é: por que formar novas palavras? De modo geral, podemos dizer que já estivemos, em algum 

momento, diante de "um exemplo do tipo de necessidade que nos leva à formação de palavras: temos 

uma palavra de uma classe (...), como 'verbo', e precisamos usá-la como 'substantivo'" (BASÍLIO, 

1987). Portanto, formar novas palavras pode não ser puramente um efeito estético da produção de textos 

literários, mas uma simples necessidade de aumentar o vocabulário lexical. 

 Partindo de algumas definições de neologismos, encontradas em dicionários, Usevičs (2008) 

conseguiu propor que "a neologism is a word, a term, or a phrase that has been recently created (or 

coined) often to apply to new concepts, to synthesize pre-existing concepts, or to make older 

terminology sound more contemporary1".  

                                                             
1
 Um neologismo é uma palavra, um termo, ou uma frase que tenha sido criada (ou cunhada) recentemente, 

frequentemente, para se aplicar a novos conceitos, para sintetizar conceitos pré-existentes, ou para fazer com que uma 

terminologia antiga pareça contemporânea. 



 Este projeto de pesquisa propõe uma investigação sobre as formações neológicas de compostos 

na obra de Guimarães Rosa, em particular, sobre as categorias lexicais envolvidas nesse fenômeno. O 

viés teórico que fundamentará a pesquisa será definido a partir da ampliação de nosso próprio 

conhecimento da literatura sobre processos de formação de palavras nas línguas naturais. Ao 

conhecermos mais profundamente alguns modelos de análise morfológica, poderemos definir qual deles 

poderá dar conta dos dados que nos interessam de maneira mais adequada. 

3. Objetivos 

 Este projeto tem como objetivo estudar os neologismos da obra de João Guimarães Rosa por 

meio de uma perspectiva linguística: buscaremos identificar as ferramentas morfológicas que o autor 

utiliza (afixação, composição, etc.), dando uma atenção especial para os compostos que estão presentes 

nos neologismos criados por ele, e comparando esses mecanismos com os processos morfológicos 

descritos pela literatura sobre processos de formação de palavras no português brasileiro, de modo geral. 

4. Cronograma 

 

 

 

 

  

 

 

5. Material e métodos 

 Utilizaremos como corpus a obra Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa, bem como o trabalho 

de Nilce Sant'Anna Martins, O Léxico de Guimarães Rosa. Quantificando os compostos e classificando-

os de acordo com as categorias lexicais, poderemos desenvolver a nossa investigação, que inclui a 
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Revisão de literatura       * *   
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elaboração de experimento simples, do tipo questionário, que será aplicado a um conjunto de falantes do 

português brasileiro, com o objetivo de verificar a aceitabilidade e/ou frequência de uso de neologismos 

roseanos na fala cotidiana dos sujeitos. 

6. Resultados preliminares 

 A partir de uma primeira análise, é possível verificar que a formação por compostos é menos 

frequente na obra de Guimarães; formação por afixação (prefixação e sufixação), bem como os blends, 

são processos morfológicos mais comuns. Além disso, os compostos de maior número são aqueles que 

pertencem à categoria de nome: amormeuzinho; anteprimeiro; arcanjo-da-guarda; cano-de-ar; coisa-

feita;  margrave; roda-morta. 
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