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RESUMO 

 

 
ESTUDO DO MECANISMO DE CRIAÇÃO NEOLÓGICA 

NA OBRA DE GUIMARÃES ROSA 
 

Everton Lourenço da Silva 

Orientadora: Professora Doutora Miriam Lemle 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Programa de 

Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 

RESUMO: A dissertação apresenta-se como uma proposta de análise dos mecanismos de 

criação de palavras utilizados por Guimarães Rosa. A questão central deste trabalho é: quais foram 

as percepções de Guimarães Rosa de gramática que lhe permitiram inventar palavras novas de tal 

forma que seus leitores pudessem decodificá-las? Nossa hipótese é que as invenções lexicais não 

são a partir do zero, ou seja, criando vocábulos de significado arbitrário. Ao contrário, ele percebeu 

qual parte do vocábulo é responsável pela arbitrariedade, e criou a partir dessa parte arbitrária com 

combinações inesperadas de categorizar itens de vocabulário. Assim, o autor inova a partir da 

inserção do primeiro morfema categorizador, quando a formação do sentido é composicional. 

Laçaremos mãos para nossa análise da Morfologia Distribuída, teoria capaz de flagrar o 

momento em que a arbitrariedade do signo se forma, além de mapear a estrutura sintática interna 

das palavras.  

A principal característica da criação roseana é a percepção de padrões existentes na língua, 

sobre os quais o autor inova. A partir dos dados analisados, concluímos que a criação de palavras 

empreendida por Guimarães Rosa seguia as regras da gramática do português. Tais regras são 

geradoras de padrões bastante regulares de derivação dos vocábulos. 
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ABSTRACT 

 

NEOLOGICAL CREATION MECHANISMS IN THE WORK OF GUIMARÃES ROSA 

 

Everton Lourenço da Silva 

Advisor: Professora Doutora Miriam Lemle 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em 

Linguística. 

 

 

ABSTRACT: This thesis presents a proposal for analyzing the mechanisms of creation of 

words used by Guimarães Rosa. The point of this thesis is: what were Guimarães Rosa’s 

perceptions of grammar that allowed him to invent new words so that readers could decode them? 

Our hypothesis is that the lexical inventions are not starting from scratch, ie,  by creating words 

with arbitrary meaning. Instead, he realized which part of the word is responsible for arbitrary 

meaning and created from that part, using unexpected combinations of categorizing vocabulary 

items. Thus, the author innovated from the insertion of the first categorizer morpheme, when the 

meaning formation is compositional. 

In our analysis, we used Distributed Morphology, a theory able to catch the moment when the 

arbitrariness of the sign is formed, and map the internal syntactic structure of words. 

The main feature of  Guimarães Rosa’s creation is the perception of patterns that exist in the 

language, from which the author innovated. From the data analyzed, we conclude that the creation 

of words done by Guimarães Rosa follows the rules of Portuguese grammar. These rules generate 

fairly regular derivation of words patterns. 

 

Key words: neological creation, Guimarães Rosa, Distributed Morphology  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Guimarães Rosa (GR) é reconhecido não só pela sua grande qualidade literária, mas também 

pela sua grande criatividade linguística. O autor tem fama de “inventor de palavras”, pois empregou 

neologismos em grande quantidade em sua obra. Tal criatividade linguística se deve a muitos 

fatores, gerando certa mitificação dos processos empregados pelo autor para criar palavras. Muitas 

vezes, a criação neológica de GR foi atribuída à observação de dados linguísticos de falantes das 

regiões do interior do Brasil. É certo que a convivência com indivíduos do interior foi decisiva para 

a elaboração artística da linguagem presente na obra do autor. Contudo, muitas são as fontes do 

vocabulário insólito empregado pelo por GR, tais como empréstimos (sobretudo do italiano, francês 

e latim), uso de vocábulos em desuso, criações populares, etc. Essa diversidade é apontada por 

Rocha (1992:118): 

 

 

As experimentações linguísticas com o léxico da língua não se restringem ao 

campo da morfologia. Guimarães Rosa faz uso intenso de arcaísmos, 

eruditismos, plebeísmos, regionalismos, estrangeirismos e latinismos, para 

citarmos apenas alguns –ismos lexicais. [grifo do autor] 

 

 

Apesar da fonte do léxico da obra roseana ser vasta e diversificada, é notório o papel 

fundamental da criatividade do autor na criação de novas palavras. Esta dissertação pretende estudar 

exatamente a criatividade linguística de GR, analisando o mecanismo de criação neológica 

empregado na construção de sua obra. 

A criação de palavras novas não é exclusividade da obra de GR. Ao tentarem atingir a 

melhor maneira de se expressar,  muitos escritores acabam por perceber as diversas formas que sua 

língua oferece para a formação de frases e palavras.  Por isso, muitas vezes  eles criam formas que 

não estão dicionarizadas, mas que podem ser compreendidas pelos leitores. 

Uma primeira questão que se levanta é como um escritor pode, se essa for sua intenção, criar 

palavras que possam, mesmo que vistas pela primeira vez, ser interpretadas pelos falantes? 

Para tal tarefa é preciso que haja um conhecimento do mecanismo gerador de palavras da língua. 
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Sendo assim, assumimos que tanto GR como outros autores com empreendimentos semelhantes 

possuíam o conhecimento necessário desse mecanismo. 

Coloca-se, assim, o entendimento da competência linguística do falante como parte 

motivadora deste estudo. Pretendemos entender como GR usava seu conhecimento da gramática da 

língua, normalmente inconsciente, de forma consciente, seguindo padrões existentes nas regras de 

formação vocabular do português, com vistas à produção de vocábulos que atendesse aos padrões 

sintáticos da língua. Vejamos alguns exemplos: 

 

(1) brincação  

 

Esta palavra é usada com o significado de brincadeira. Se analisarmos sua estrutura interna, 

veremos que ela possui uma raiz √brinc, um sufixo verbalizador –a(r) e um sufixo nominalizador –

ção. Esta estrutura é muito comum em português, como podemos ver nos exemplos que seguem: 

 

  

  (2) malhação, separação, organização, criação, convocação, exploração, destruição.  

         

 

 Podemos notar o mesmo fenômeno numa palavra mais complexa como aloprabilidade 

(probabilidade de ficar aloprado), formada por  √alopr + -a(r) + -vel (-bil) + -idade. O mesmo 

padrão se encontra em diversas palavras, como nos exemplos em (3): 

 

  

(3) governabilidade, confiabilidade, aceitabilidade, irritabilidade, durabilidade,          

transportabilidade, etc. 

 

 

Assim, podemos notar que a criação do vocábulo ocorreu em acordo com as regras da 

gramática do português. A partir desta observação, a hipótese que levantamos é a de que as 

invenções lexicais de GR não são realizadas a partir do zero, ou seja, criando vocábulos com 

estruturas agramaticais ou de significado arbitrário. É importante notar também essa característica 

da não arbitrariedade das palavras criadas por GR. Quando falamos em vocábulos não arbitrários, 

estamos nos referindo a vocábulos complexos que, em face de uma base arbitrária, possuem um 

significado composicional, ou seja, logicamente dedutível de suas partes. GR percebeu qual parte 
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do vocábulo é responsável pela arbitrariedade, e criou a partir dessa parte arbitrária com 

combinações de morfemas possíveis em português. Voltaremos a discutir essa questão da 

arbitrariedade versus composicionalidade na seção 2. 

Para este estudo, laçaremos mão da Morfologia Distribuída (MD), que é um ramo da 

Lingüística Gerativa. Esse modelo difere dos modelos lexicalistas por entender que a computação 

sintática começa já na formação das palavras. Essa teoria é capaz de flagrar o momento em que a 

arbitrariedade do signo se forma, além de mapear a estrutura sintática interna das palavras. Tais 

características fazem da MD uma ferramenta poderosa de análise, com a qual podemos entender 

melhor a criação lexical de GR.  

O corpus deste trabalho foi recolhido de Martins (2001), que elaborou um dicionário de 

palavras usadas pelo escritor. Essa é uma obra de grande fôlego na qual a autora busca possíveis 

fontes para as palavras usadas por GR através de uma extensa pesquisa em dicionários, 

enciclopédias, obras literárias, entre outros. A partir dos dados da pesquisadora, selecionamos as 

palavras que não são dicionarizadas e que não foram atribuídas a nenhum outro autor. Assim, 

procuramos nos certificar de que trataremos de palavras que são, de fato, criações de GR. 

Esta Dissertação possui a seguinte estrutura. No Capítulo 1 apresentaremos o modelo teórico 

da Morfologia Distribuída, buscando justificar seu uso neste trabalho. No Capítulo 2 discutiremos o 

conceito de “competência lexical” e problematizaremos a questão da competência literária frente à 

competência comum de um falante. No Capítulo 3 apresentaremos uma análise dos recursos 

utilizados por GR no seu processo de criação lexical. No Capítulo 4 apresentaremos uma análise 

experimental que visa comprovar nossa hipótese. Por fim, no capítulo 5 teceremos nossas 

considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

 MODELO TEÓRICO 

 

 

1.1 – A Teoria Lexicalista e a Morfologia Distribuída 

 

O modelo de gramática proposto pela Gramática Gerativa para explicar o funcionamento da 

faculdade da linguagem vem sofrendo muitas reformulações desde o seu surgimento na década de 

1950. Estas mudanças constantes geraram ramificações dentro da teoria gerativa. Neste capítulo, 

vamos tratar da teoria da Morfologia Distribuída (MD), vertente da gramática gerativa que, a partir 

dos anos 90 (Halle & Marantz, 1993, 1994; Marantz, 1997; Harley & Noyer, 1999), surge como 

proposta contrária ao lexicalismo (Chomsky, 1970). A visão lexicalista ainda é a dominante, 

perdurando em fases posteriores da teoria gerativa, como em Chomsky (1995). A partir dessa 

comparação, buscamos perceber as vantagens que a abordagem da MD apresenta em relação ao 

lexicalismo e a importância da adoção dela para este estudo.  

Basílio (2004:18) afirma: “a teoria gerativa transformacional nunca se preocupou muito com 

fenômenos morfológicos enquanto tais, neste ponto sendo semelhante aos modelos clássicos de 

análise gramatical”. A autora se ressente da falta, no início da teoria gerativa, de um módulo 

específico na faculdade da linguagem para a morfologia. Nesse período, a derivação das palavras 

era operada por transformações. Daí, a teoria ser chamada, nessa época, de transformacionalista.  

 Com o desenvolvimento da hipótese lexicalista, a morfologia ganha um componente 

próprio, o léxico. A posição lexicalista mantém a visão, comum nos estudos linguísticos, na qual se 

vê a estruturação de palavras e a estruturação de sentenças como processos distintos.  

No modelo da Morfologia Distribuída, o mecanismo gerador é o mesmo para palavras e sentenças. 

Não há um léxico separado da sintaxe. A partir dessa mudança de ponto de vista, a formação das 

palavras ganha um novo destaque na teoria.  

 

 

1.2 – A hipótese lexicalista 

 

A abordagem lexicalista entende que a criança, durante a aquisição da linguagem, forma um 

léxico mental composto por vocábulos que possuem traços formais, semânticos e fonológicos. Esse 

léxico fica em constante expansão mesmo após o estágio estacionário, que é o estágio da aquisição 

da linguagem em que o falante adquiriu uma gramática adulta.  
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 Os vocábulos armazenados no léxico são o input da sintaxe, sendo extraídos dessa lista já 

com sua especificação categorial. Sendo assim, esse modelo prevê duas computações distintas: uma 

para gerar palavras, outra para gerar sentenças. Essas computações ocorrem, respectivamente, 

dentro do léxico e fora do léxico (sintaxe). 

 A sintaxe opera apenas com palavras que já saem prontas do léxico. Tais palavras são 

selecionadas pelo processo de Numeration, que forma um subconjunto do léxico, cujos vocábulos 

são os que serão empregados na sentença. Na Numeration são retirados do léxico também traços 

formais. 

 Os elementos da Numeration são computados, sofrendo operações sintáticas como juntar 

(merge) e mover (move). A estrutura da sentença vai se construindo à medida que os elementos são 

concatenados. 

Após a derivação, a estrutura passa às interfaces da Forma Fonológica (FF) e da Forma 

Lógica (FL), por meio da operação de Spell-out. Essas interfaces leem a estrutura, e, se seus traços 

forem interpretáveis, a derivação converge; caso os traços não sejam interpretáveis, a derivação 

fracassa1. 

 Dessa forma a hipótese lexicalista pode ser expressa pela ideia de que a estrutura interna da 

palvra não é estabelecida por princípios sintáticos, nem mesmo acessível a esses princípios. Assim, 

as estruturas produzidas no léxico não são manipuladas pelas regras de sintaxe, uma vez que os 

itens lexicais são tratados pela sintaxe como unidades atômicas. Assim há uma separação entre os 

componentes sintáticos e lexicais.2 

1.3 – O modelo da MD 

 

A MD apresenta uma arquitetura da gramática distinta da que se utilizava na Gramática 

Gerativa até então (teoria GB, por exemplo). Diferente do lexicalismo, esse modelo não apresenta 

duas computações, uma interna ao léxico e outra externa. No modelo da MD a computação sintática 

não opera somente com palavras extraídas do léxico, mas opera com morfemas, que são 

concatenados para formar palavras. Sendo assim, o input da sintaxe são esses morfemas e não 

palavras. A noção de morfema utilizada na MD é a de que um morfema é feixe de traços 

morfossintáticos que constituem nós terminais sintáticos, como diz Medeiros (2008:26): 

 

 

                                                 
1  Os traços não interpretáveis são checados e eliminados durante a derivação. Para uma discussão maior da 
noção de checagem, ver Chomsky (1995). 
2 Anderson (1982) 
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Exemplos de morfemas são o vezinho, feixe que contém traço de categoria 

(verbal) e, possivelmente, alguma informação aspectual (estado ou evento) ou 

o determinante, Det, que pode conter traços como o de definitude, plural, 

masculino ou definido, os três últimos possivelmente copiados de outros 

morfemas ou do sintagma nominal irmão do determinante (a concordância).  

 

 

A natureza diferente dos elementos que são input da sintaxe decorre duma radical 

divergência na arquitetura da gramática proposta pelos modelos cotejados, como afirma Lourenço 

da Silva (2010):  

 

Na MD não há um léxico onde as palavras ficam armazenadas e de onde são 

extraídas por Numeration. Essa visão advém do entendimento de que as 

palavras são formadas pela mesma computação sintática que gera sentenças. 

Para tal, traços abstratos sofrem operações sintáticas como juntar e mover, 

gerando unidades lexicais que sofrem as mesmas operações, gerando, por sua 

vez, sentenças.  

 

 

Para suprir a falta do léxico é postulada a existência de três módulos que comportam as 

informações utilizadas para gerar um vocábulo. Esses módulos são chamados de listas. A primeira 

dessas listas (Lista 1) armazena traços abstratos sem substância fônica, tais como nominalizador, 

verbalizador, adjetivador, tempo, número, pessoa, etc. Além desses traços, há também posições 

ocas, onde as raízes são inseridas. A segunda lista (Lista 2) armazena os chamados itens (ou peças) 

de vocabulário (prefixos, sufixos, marcas de concordância). Nessa lista está a informação 

fonológica ausente nos traços da Lista 1. A Lista 3 (Enciclopédia) armazena o conhecimento não 

linguístico do falante, isto é, o significado que uma palavra recebe por convenção.  

A derivação nesse modelo ocorre por fases. Primeiramente ocorre a seleção de traços 

abstratos da Lista 1. Esses traços passam pela operação concatenar (merge), única operação 

gerativa. Ao serem concatenados, os traços dão origem a uma estrutura sintática. Como a 

computação dos traços abstratos se dá por fases, cada fase se inicia com a concatenação de um novo 

traço à estrutura formada pela fase anterior. Uma fase termina com Spell-out, ponto onde a estrutura 

sintática formada por merge recebe substância fônica e interpretação semântica. 
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Quando a derivação chega ao ponto de Spell-out, os itens de vocabulário são inseridos na 

estrutura de traços gerada pela computação sintática. Assim, essa estrutura de traços recebe 

substância fônica. Essa operação é chamada de Inserção Lexical. Vemos, aqui, uma diferença 

nuclear entre esse modelo e o lexicalismo: na MD a Inserção Lexical é tardia, ou seja, pós-sintática. 

Após a Inserção Lexical, ocorrem operações morfológicas e fonológicas que atuam sobre as 

peças de vocabulário inseridas na estrutura sintática. Dessa forma, traços morfológicos podem ser 

deslocados ou copiados, por exemplo. Também após a Inserção Lexical, ocorre o envio dos traços 

juntados para o módulo semântico, onde serão interpretados.  

No módulo semântico, o vocábulo formado é lido e interpretado. Há dois tipos de leitura que 

o módulo semântico realiza. A primeira delas é a leitura dada à junção da raiz com o seu primeiro 

traço categorizador3. A essa estrutura é dada uma leitura idiossincrática fornecida pela Enciclopédia 

(Lista 3), uma vez que é nesse componente que se encontra a parte convencionada da leitura 

semântica4. É, portanto, na junção da raiz com o primeiro traço categorizador o ponto onde se dá a 

negociação do significado, ou seja, é aí que ocorre a arbitrariedade saussuriana. 

 Uma vez buscada na Enciclopédia a leitura arbitrária da estrutura sintática [raiz + 

categorizador], os próximos categorizadores concatenados não geram novos compostos com leitura 

idiossincrática. A partir da junção do segundo categorizador, a leitura se processa 

composicionalmente. Essa leitura é feita pela Forma Lógica, através da interpretação da parte 

regular do vocábulo. Dessa forma, como diz Lemle (2005: 8-9), “com a conexão da leitura 

idiossincrática proveniente da Enciclopédia com as leituras dadas na Forma Lógica, fase a fase, se 

realiza a integração entre a informação idiossincrática dada pela Enciclopédia e a interpretação 

regular com que a Forma Lógica lê a cadeia sintática”. Podemos representar a arquitetura da 

gramática postulada pelo modelo da MD com o seguinte esquema5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3   Os traços categorizadores  são aqueles que, ao se juntarem à raiz, podem criar verbos, nomes ou adjetivos. 
Assim, esses traços são chamados, respectivamente, de verbalizador (v), nominalizador (n) e adjetivador (a). 
4  Lemle (2005:8) 
5 Traduzido e adaptado de Harley & Noyer (1999). 
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(4) 
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Para exemplificar a derivação que gera vocábulos, pensemos na palavra industrialização, 

que significa o ato de industrializar, isto é, tornar algo industrial. Para que essa palavra seja 

formada, primeiramente são providos pela Lista 1 uma posição oca e um traço abstrato. Essa 

posição oca é a que receberá a raiz, e o traço abstrato é um traço categorizador (no caso, um 

nominalizador). Esses constituintes são concatenados, e a estrutura [raiz + nominalizador] receberá, 

após Spell-out, os Itens de Vocabulário. Assim, a posição oca será preenchida pela raiz √industr- e 

no nominalizador será inserido o item de vocabulário –ia, sendo formada a palavra indústria. Após 

a inserção dos Itens de Vocabulário, a estrutura [raiz + nominalizador] recebe uma interpretação 

idiossincrática na Enciclopédia: indústria é o conjunto das !atividades que visam a manipulação e 

transformação de matérias-primas para a produção de bens de consumo. Uma nova fase será 

iniciada com a concatenação de mais um traço abstrato, dessa vez um adjetivador. Esse traço recebe 

o item de vocabulário –al, formando-se assim a palavra industrial (aquilo que é relativo à indústria). 

Em forma lógica é interpretado composicionalmente o significado desse vocábulo, somando-se a 

contribuição desse novo categorizador ao sentido arbitrário dado pela Enciclopédia ao composto 

[raiz + categorizador]. Numa outra fase, cujo processo é semelhante ao da fase anterior, é inserido o 

verbalizador –izar, gerando a palavra industrializar (tornar industrial). E, por fim, na última fase é 

inserido o nominalizador -ção, gerando a palavra industrialização (ato de industrializar). Vemos, 

então, que o significado arbitrário está apenas na estrutura [industr- + -ia], ou seja, na junção da raiz 

com seu primeiro traço categorizador. A partir daí, os traços categorizados subsequentes não geram 

significados arbitrários, mas composicionais. Essa derivação pode ser representada num esquema 

arbóreo como o de (2 a-d)6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6  No esquema, os rótulos n, r, a e v significam, respectivamente, nominalizador, raiz, adjetivador e 
verbalizador. 
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(5) 

 

(a) 

 

                          

 

  

 

 

 

 

(b)  
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(c) 
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(d) 

 

 

 

 

Para demonstrar como é regular o processo que formou a palavra industrialização, Lemle 

(2008) apresenta algumas séries de palavras   

 

(6) 

nação, nacional, nacionalizar, nacionalização; 

nome, nominal, nominalizar, nominalização; 

fim, final, finalizar, finalização; 

América, americano, americanizar, americanização; 

Cristo, cristão, cristanizar, cristanização; 

urbe, urbano, urbanizar, urbanização; 

paz, pacífico, pacificar, pacificação; 

prole, prolífico, prolificar, prolificação; 

espécie, específico, especificar, especificação. 
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Nessas séries, o processo segue sempre o mesmo percurso de (2), mostrando que a derivação 

pode ser bastante regular. Para entender ainda melhor esse processo, vamos observar mais de perto 

cada um dos módulos da gramática. 

 

1.3.1. – Lista 1 

 

Esse módulo é o que há de mais semelhante ao léxico minimalista, uma vez que é o 

componente que cede o input da sintaxe. Os traços sintático-semânticos armazenados nessa lista não 

possuem substância fonológica. Essa propriedade traz uma diferença central entre MD e 

minimalismo, como afirma Lemle (2005:06): 

 

A diferença crucial entre a teoria da Morfologia Distribuída (MD) e as teorias 

lexicalistas é esta: na MD os traços sintático-semântico que entram na 

computação sintática não são acoplados desde o início com traços 

fonológicos, ao passo que nas teorias lexicalistas as unidades lexicais que são 

o input da sintaxe são dotadas de traços fonológicos, traços semânticos e 

traços formais desde o início da derivação. 

 

  

 Baseada nessa propriedade dos traços da Lista 1 está uma das mais importantes 

características do modelo que é a inserção tardia, da qual trataremos mais adiante. Feita essa 

separação dos traços sintático-semânticos e dos traços fonológicos, é preciso que se defina o 

conceito de morfema. No modelo da MD, como em Harley & Noyer (1999), o termo morfema é 

empregado para referir-se a um nó sintático (ou morfológico) terminal, ou seja, o morfema é uma 

representação morfossintática atômica. Assim, a contra-parte fonológica entra apenas após Spell-

out, quando a estrutura sintática de traços chega à Lista 2. 

 

1.3.2 – Lista 2 

 

 À Lista 2 compete o armazenamento das peças de vocabulário. Essas peças trazem em si a 

informação fonológica a ser inserida nos traços concatenados na sintaxe. As peças de vocabulário 

também carregam informação a respeito de onde podem ser inseridas. A Lista 2, portanto, é o 

conjunto dos itens com traços fonológicos de que uma língua dispõe para expressar os morfemas. 
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 Existem dois tipos de peças de vocabulário: raízes e peças funcionais. As raízes 

implementam as  posições ocas. As peças funcionais são inseridas nos traços abstratos. Quando 

uma estrutura sintática contendo raiz e morfemas chega à Lista 2, ocorre uma competição pela 

inserção dos itens de vocabulário. O vencedor dessa competição é aquela peça que tiver os traços 

sintáticos e semânticos (ou parte deles) iguais aos da estrutura sintática a ser preenchida. 

 Harley & Noyer (1998, 1999) apresentam as noções de morfema funcional (f-morpheme) e 

morfema lexical (l-morpheme). A distinção entre esses dois tipos de morfema reside na forma com 

que são preenchidos pelas peças de vocabulário. Para um morfema funcional, no momento da 

inserção vocabular, “não há escolha”, ou seja, o conteúdo de um morfema funcional provê uma 

única expressão possível. Esses morfemas expressam propriedades gramaticais, constituindo uma 

classe fechada. Em contraparte, os morfemas lexicais são uma classe aberta, cuja inserção vocabular 

não é determinística. Sendo assim, um morfema lexical alocado numa posição sintática própria de 

nome pode ser preenchido por qualquer item vocabular de sua classe. Isso ocorre porque os 

morfemas lexicais são acategoriais. Esses morfemas são aqueles que preenchem as posições ocas, 

isto é, são os que realizam as raízes. A relação entre morfema funcional e morfema lexical pode ser 

resumida nas palavras de Harley & Noyer (1999:7): 

 

Specifically, the different ‘parts of speech’ can be defined as a single l-

morpheme, or Root (to adopt the terminology of Pesetsky 1995), in certain 

local relations with categorydefining f-morphemes. For example, a ‘noun’ or 

a ‘nominalization’ is a Root whose nearest c-commanding f-morpheme (or 

licenser) is a Determiner, a ‘verb’ is a Root whose nearest c-commanding f-

morphemes are v, Aspect and Tense (…) Thus, the same Vocabulary Item 

may appear in different morphological categories depending on the syntactic 

context that the item’s l-morpheme (or Root) appears in. 

 

 

1.3.3 – Lista 3 (Enciclopédia) 

 

Esse módulo comporta o conhecimento extralinguístico do falante, atribuindo um 

significado idiossincrático à estrutura sintática [raiz + categorizador] que é por ela lida. Entre os 

significados arbitrários contidos na Enciclopédia estão os responsáveis pela interpretação de 

expressões idiomáticas. Na terminologia da MD, chamam-se idioms as expressões (mesmo que seja 

só uma palavra ou parte dela) que possuem um significado não previsível através de sua estrutura 



15 

morfossintática7. Assim, palavras como mesa, quarto, homem ou expressões como chover canivete 

ou chutar o balde são idioms, cujo significado está armazenado na Enciclopédia. 

Que palavras formadas pela junção da raiz e do primeiro morfema categorizador têm sentido 

arbitrário alocado na Lista 3 já vimos antes. Mas como são interpretadas as expressões idiomáticas? 

A resposta está nas informações que esse componente tem sobre as raízes.  Uma raiz como a do 

verbo chutar tem na enciclopédia a informação de que num contexto onde seu complemento é o 

balde, será interpretada como desistir.  

É importante notar ainda as restrições observadas por Marantz (1984, 1997) de que o 

argumento externo agentivo não está incluído no idiom. Isso ocorre porque esse argumento é 

projetado por um v (vezinho) separado e não por uma raiz, logo tal argumento não está previsto na 

Enciclopédia. 

 

1.3.4 – Propriedades fundamentais da MD 

 

A MD possui três propriedades fundamentais que a diferenciam de outras teorias 

morfológicas: a Inserção Tardia, a Subespecificação e a Estrutura Sintática Hierarquizada All the 

way down. Vamos apresentar essas propriedades como são vistas em Halle & Marantz (1994). 

No lexicalismo, os itens entram na computação formados, ou seja, com a estrutura interna 

pronta (fechada às operações sintáticas) e com conteúdo fonológico. Na MD, esses itens são 

abstratos, sem traços fonológicos. São, portanto, itens ainda a serem formados, disponíveis, 

portanto, para as operações sintáticas. Somente após essas operações há a inserção de substância 

fônica, através da entrada dos Itens de Vocabulário na estrutura sintática. A parte fonológica é 

inserida tardiamente, caracterizando a propriedade da Inserção Tardia, que é uma visão 

separacionista da derivação sintática. 

A Subespecificação diz respeito à propriedade de as expressões fonológicas não precisarem 

ser plenamente especificadas para serem inseridas nos nós terminais da derivação sintática. Isso 

significa que os Itens de Vocabulário possuem alguma tipo de especificação, possuindo 

informações (traços sintáticos, morfológicos e semânticos) utilizadas para sua inserção nos nós 

resultantes das operações sintáticas. Além disso, um nó sintático pode possuir mais informação do 

que aquela que contém o Item de Vocabulário a ser inserido ali, o que faz esses itens serem 

subespecificados. 

Já ter estrutura sintática hierarquizada all the way down significa os itens de Vocabulário 

serão inseridos em nós terminais que se arranjam em estruturas hierárquicas estabelecidas pela 

                                                 
7  Harley & Noyer (1999). 
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sintaxe. Em outras palavras, a sintaxe opera em níveis mais baixos do que postula a visão 

lexicalista. Na MD a sintaxe opera traços abstratos atômicos e não palavras constituídas. Assim, ao 

falarmos em all the way down, nos referimos à propriedade de as estruturas hierarquizadas geradas 

pela sintaxe não excluírem as palavras, que são também estruturas sintáticas hierarquizadas.  

 

1.4 – As vantagens da MD 

 

Baseando-nos nas diferenças entre o modelo da MD e os modelos lexicalistas, podemos 

apontar algumas vantagens daquele em relação a estes. 

Primeiramente, MD aceita a hipótese modularista forte, ou seja, a ideia de que a mente é dividida 

em módulos cognitivos que são divididos em submódulos que se interrelacionam. A linguagem 

seria um desses módulos compostos de submódulos. Contudo, na MD a modularidade é levada mais 

a fundo, uma vez que o número de submódulos postulados para o sistema linguístico é maior do que 

em outras abordagens, tornando-os ainda mais especializados, com constituintes mais atômicos. 

Essa concepção é vantajosa na medida em que se aproxima do que se mostra uma tendência geral 

nas ciências cognitivas, ou seja, a visão de que os sistemas cognitivos são formados por submódulos 

que se inter-relacionam de modo que o output de um é o input de outro. 

Outra vantagem é que o modelo consegue dar conta da aparição de um mesmo item de 

vocabulário em diferentes contextos sintáticos, através da propriedade de subespecificação. Como 

um item de vocabulário é subespecificado, ele pode ser inserido em diversas estruturas sintáticas 

distintas, caso não haja outro item mais específico que ele. Um exemplo disso pode ser o item /d/ 

que realiza os particípios. Ele é inserido em estruturas onde o particípio participa de uma perífrase 

verbal (em tempos perfeitos compostos), ou em sentenças na voz passiva, ou com o particípio 

funcionando como adjetivo8. Nesses três contextos distintos o mesmo item é inserido, participando 

de estruturas sintáticas distintas. 

 Podemos ainda apontar a contribuição da MD para a análise de dados de mudança 

diacrônica, como, por exemplo, a reanálise morfológicas que algumas palavras sofrem com o 

tempo. Sabe-se que as novas gerações de falantes podem reanalisar uma determinada palavra e 

segmentá-la de forma diferente da geração anterior. Essas mudanças, num modelo como o da MD 

são mais claramente interpretadas. Podemos citar o caso da reinterpretação de particípios passados 

como raízes9.  

Os verbos receitar e receber são bastante distintos em seu significados na sincronia, mas são 

parentes etimológicos. Ambos derivam do verbo latino capere (apanhar, tomar nas mãos). Receber 
                                                 
8  Para uma discussão da importância da subespecificação na formação de particípios, ver Medeiros (2008). 
9  Para uma discussão do tema, ver Pederneira & Lemle (2009). 
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é derivado do radical de perfectum (cep-), acrescido do prefixo re-: [re- + cep- + er]10. Já o verbo 

receitar deriva do particípio passado de capere. Como a marca de particípio passado em latim é -t-, 

temos a seguinte formação para receitar: [re- + cep- + -t- + -ar]11.   Com o tempo, as novas gerações 

foram interpretando o elemento -t- como integrante da raiz, gerando raízes distintas para receber e 

receitar. Com visão da MD de que a arbitrariedade do signo reside na junção do primeiro 

categorizador à raiz, podemos explicar a diferença de sentido tão grande entre verbos cuja origem é 

a mesma. 

 Por essas características apresentadas, o modelo da MD é o mais adequado à nossa 

análise. Através dessa teoria podemos perceber as relações entre a arbitrariedade e a 

composicionalidade da palavra. Como veremos, GR não cria palavras arbitrárias, porque inova a 

partir da inserção do primeiro morfema categorizador, quando a formação do sentido é 

composicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Por estar entre duas vogais, a consoante surda /p/ sonoriza-se, passando a /b/.  
11 Ocorrem na formação dessa palavra dois processos fonológicos: ditongação do /e/, que passa a /ei/, e assimilação do 
/p/ ao /t/. 
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CAPÍTULO 2  

  A COMPETÊNCIA LEXICAL 

 

 

Como dissemos na Introdução, nosso estudo passa pela questão da competência. Esse é um 

termo-chave para a linguística gerativa, sendo um dos constituintes da famosa dicotomia postulada 

por Chomsky (1965): competência e desempenho. A competência do falante corresponde ao 

conhecimento que um falante possui da gramática da sua língua. Nesta seção vamos abordar a 

competência linguística do falante no que tange a formação e criação de palavras, sobretudo, no 

caso de GR. 

 O termo competência lexical é apresentado por Basílio (1980). A autora introduz esse termo 

para separar a capacidade de gerar sentenças da capacidade de gerar palavras. É defendida, mais 

uma vez, uma arquitetura da gramática com um léxico, onde as palavras são criadas e armazenadas.  

Assim, a competência lexical está associada à capacidade de criar e analisar palavras. Rocha 

(1992:109) retoma o conceito, definindo-o assim:  

 

 

A competência lexical do falante comum é, portanto, o conhecimento que tem 

o indivíduo do modelo que lhe é subjacente, no que se refere ao léxico da 

língua. A capacidade que tem o falante de produzir ou de interpretar um 

vocábulo está relacionada com sua competência lexical. 

 

 

 Nessa perspectiva, o léxico possui uma dupla função: armazenagem e criação de palavras.  

Os falantes de uma língua são, por conta da competência lexical, capazes de formar palavras novas 

e de analisar a estrutura das palavras que existem. Mas só isso não é o suficiente, eles precisam 

também armazenar as palavras aprendidas, no mesmo componente usado para gerar as novas 

palavras.  Sobre esse fato Basílio (1980:09) diz:  

 

 

Assim, o léxico não pode ser considerado como uma mera lista de entradas 

lexicais, caso em que a competência lexical corresponderia ao conhecimento 
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desta lista; nem pode ser considerado apenas como um conjunto de regras, 

como na sintaxe das sentenças. 

 

 

Dentro do modelo da MD essas funções são mais bem alocadas e sistematizadas. As 

informações sobre as palavras estão distribuídas pelas Listas, ao passo que o mecanismo gerador 

está na sintaxe. Assim, a competência lexical12 do falante é mais bem explicada e estruturada. 

 

 

 

2.1 – A competência lexical e o texto literário 

 

 

O discurso literário é múltiplo, sendo impossível vislumbrar um modelo único. A linguagem 

(ou língua) literária está, como afirma Câmara Jr. (2004), “a serviço da criação estética, utilizando 

sistematicamente recursos e convenções próprias de objetivo artístico”. Com essas especificidades, 

existem autores que produzem textos muito próximos da fala e existem outros cuja elaboração do 

texto o leva para distante da fala cotidiana. 

Neste contexto, a obra de GR se apresenta de forma pendular, uma vez que possui uma 

influência das regiões interioranas pelas quais o escritor passou, mas também apresenta um alto 

grau de elaboração, que a distancia da língua cotidiana. Essa relação de influência e afastamento da 

fala popular se reflete em vários níveis: semântico, sintático, fonológico, morfológico. A própria 

criação vocabular reflete essa dinâmica, na medida em que muitas palavras de origem popular 

ganham uma elaboração formal em sua obra. 

Para dar conta dessa complexidade Rocha (1992) postula o termo competência linguística 

literária. Essa competência seria formada por seis elementos, chamados pelo autor de núcleos, a 

saber: Intuição linguística, língua falada dos “Gerais”, domínio da escrita, pesquisa, filtro estilístico 

e filtro comunicativo. 

A Intuição linguística, é a competência comum, aquela que todo falante possui. Essa seria a 

base que suporta todos os outros núcleos. Já a língua falada dos “Gerais” seria a fonte de inspiração 

que segundo o autor se superpõe à intuição linguística. 

                                                 
12 Note-se a dupla significação do adjetivo “lexical”. Quando usado por Basílio (1980) e Rocha (1992), faz referência 
direta ao componente chamado léxico. Mas, quando usado a partir da visão da MD, o termo não faz referência a este 
módulo, mas apenas à capacidade de gerar e interpretar palavras. 
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O domínio da escrita seria importante porque a língua escrita possui características próprias 

que demandam aprendizado. Contudo, esse domínio não é responsável pela criatividade do escritor, 

mas seria indispensável a ela. Já o núcleo da pesquisa é representativo do trabalho de GR, que foi 

grande pesquisador dos mais variados assuntos. Sempre buscando aumentar seu conhecimento 

geral, e com uma especial dedicação às línguas, o escritor foi um pesquisador incansável, o que 

teria lhe proporcionado muito conhecimento vocabular, conhecimento esse que o colocaria bem 

acima da média dos falantes. 

O filtro estilístico representa decisão do autor sobre a validade estilística do produto dos 

outros núcleos. Assim, a passagem pelo crivo estético caracteriza a passagem para uma linguagem 

literária. Por fim, temos o filtro comunicativo, que representa a decisão sobre a comunicabilidade 

do produto dos outros filtros. É preciso que o texto seja compreensível e não hermético. Resumindo 

esse quadro, Rocha (1992:113) afirma: 

 

 

 

Os quatro primeiros núcleos ou “ingredientes” que acabamos de 

representar constituem uma espécie de massa ou “preparado” que 

ajudam a compor a “competência linguística literária” de Guimarães 

Rosa. A depuração desse preparado é feita através de dois filtros, que 

são a “estilística” e a “comunicabilidade”. O resultado dessa 

depuração é o que se pode chamar de “texto rosiano”. 

 

 

 

 No fundo da proposta de Rocha (1992) está a questão de que os fenômenos linguísticos da 

obra de GR não podem ser estudados como fenômenos oriundos da intuição linguística diretamente, 

mas apenas como produtos desses diferentes módulos. Esse quadro busca explicar todos os níveis 

linguísticos, mas é aplicado diretamente à criação vocabular de GR. A esse respeito o pesquisador 

diz: 

 

É necessário deixar claro que no estudo das formações rosianas não estamos 

tomando como base a gramática subjacente ao falante-ouvinte ideal, tal como 

foi definido por Chomsky. Todas as colocações que fizermos terão como base 

o conceito de competência linguística literária, ou, para sermos mais 
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rigorosos, o conceito de competência lexical específico de Guimarães Rosa. 

Rocha (1992:119). 

 

 

 Um argumento em favor dessa hipótese é suscitado pelo fenômeno de bloqueio apresentado 

em Aronoff (1976). Tal fenômeno ocorre quando formas regulares e produtivas de criação de 

palavras numa língua deixam de ocorrer por já existir uma palavra concorrente. Por exemplo, a 

palavra *dedetizamento poderia muito bem ser usada normalmente, mas não é empregada pelos 

falantes. A falta de ocorrência dessa palavra não se deve ao fato de haver alguma restrição em 

português a essa formação, mas simplesmente pelo fato de a palavra dedetização ser já existente. 

Este fenômeno serve para argumentar em favor da existência e da autonomia da competência 

linguística literária, uma vez que o bloqueio não é respeitado pela linguagem literária de GR. 

Retomemos, aqui, os exemplos (1) e (2), reescritos aqui em (7 a-b) 

 

(7)  

 

(a) brincação  

 

 (b) malhação, separação, organização, criação, convocação, exploração, destruição.  

 

 

Conforme vimos na Introdução, a estrutura de brincação é regular e produtiva, como atesta 

os exemplos em (7b). O que impede essa forma na língua corrente é a forma já existente 

brincadeira. Sendo assim, o bloqueio não impediu essa formação. Rocha (1992), apesar de citar o 

fenômeno do bloqueio, não explora essa argumentação. 

Apesar do quadro desenhado por Rocha (1992), neste trabalho vamos assumir uma postura 

diferente da apresentada pelo pesquisador. Assumimos que a criação neológica de GR é diretamente 

controlada pela intuição linguística, ou seja, pela competência nos termos de Chomsky. Algum 

filtro estilístico pode ser empregado pelo autor, mas apenas como eliminador de formas 

estilisticamente ruins. É importante notar que uma forma pode ser gramaticalmente boa e 

estilisticamente ruim, sendo eliminada pelo filtro. Mas não há uma criação puramente estilística, 

sem que se siga as regras gramaticais, pelo menos na obra de GR. Em outros escritores, como Dias 

Gomes, tal fato é verificado, até mesmo recorrentemente, mas a quebra dos padrões ocorre de forma 
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intencional, o que pressupõe o conhecimento destes. Ao longo deste trabalho vamos apresentar 

evidências em favor dessa proposta. 
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CAPÍTULO 3 

PERCEPÇÕES MORFOLÓGICAS EM GR 

 

 

A criatividade linguística de GR produz palavras inventadas a partir de mecanismos 

distintos: uso inovador de sufixos, prefixos, combinações, regressão, etc. Neste estudo, nos 

limitaremos às criações inovadoras de prefixo e sufixo, dando maior ênfase a estes do que àqueles. 

Lançando mão do arcabouço da MD, buscaremos compreender as descobertas feitas por GR 

a respeito das estruturas neológicas do português. Assim, veremos quais percepções dos 

mecanismos morfológicos da língua o autor teve e como aplicou esse conhecimento a sua criação 

de palavras. 

Como já dissemos, a principal característica da criação roseana é a descoberta de padrões 

existentes na língua, sobre os quais o autor inova. Tal inovação ocorre através de mecanismos 

distintos, como podemos perceber a partir da oposição entre as palavras criadas por ele em (8): 

 

(8) 

(a) brincação 

(b) tratantagem 

 

Esses dois exemplos são frutos de processos distintos. No primeiro caso, há uma troca de 

sufixo, ou seja, o item de vocabulário aplicado para implementar fonologicamente o morfema 

nominalizador foi alterado. No segundo caso, há uma extensão do uso do sufixo –agem a uma base 

com a qual não era usado. A forma tratante não é nominalizada por –agem, mas essa possiblidade é 

prevista na língua. Nas seções seguintes, trataremos de cada processo separadamente. 

 

 

3.1 – Alternância de sufixo 

 

 

A troca do item de vocabulário a ser usado para implementar o categorizador nominal em 

brincação segue um modelo bastante produtivo, como vemos em (9). 
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(9) 

 

[[[brinc]R  a]v ção]n 

[[[malh]R  a]v ção]n 

[[[separ]R  a]v ção]n 

[[[organiz]R  a]v ção]n 

[[[constru]R  Ø]v ção]n 

[[[cri]R  a]v ção]n 

[[[destru]R  i]v ção]n 

[[[argu]R i]v ção]n 

[[[explor]R  a]v ção]n 

 

 

GR teve neste caso a percepção de que o sufição –ção aparece no mesmo contexto sintático 

do sufixo –(d)eira, como vemos em (10). 

 

 

(10) 

 

[[[chor]R  a]v deira]n 

[[[bebe]R  Ø]v deira]n 

[[[cans]R  Ø]v eira]n 

 

 

Essa alternância de sufixo, na geração de nomes deverbais, só é possível por conta da 

identidade de estrutura sintática. Ao perceber isso, GR teve a possibilidade de inovar. Podemos 

repetir a operação, recriando as palavras de (10) em (11) com a troca de sufixo, de modo que as 

formas criadas sejam possíveis, segundo o nosso julgamento, em português13. 

 

(11) 

 

Choração, bebeção, cansação 

 

                                                 
13 Podemos confirmar a legitimidade dessa alternância em pares existentes na língua como zoeira e zoação. 
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Assim, GR demonstra sua capacidade de observar e analisar os padrões do português, como 

comenta Rocha (1992: 127): 

 

 

Anteriormente à escolha do sufixo, é possível considerar que a competência 

lexical do falante reconhece a existência de padrões sufixais. Como vimos 

anteriormente, os padrões sufixais podem, em princípio, ser 

operacionalizados com vários sufixos. Guimarães Rosa aproveita essa 

possibilidade da língua e executa as devidas intervenções no item lexical 

consagrado pela comunidade linguística, transformando-o de item 

institucionalizado em item não-institucionalizado.  

 

 

As descobertas morfológicas de GR não só permitiram a ele saber quais formas criar, mas 

também quais formas não criar. A troca do sufixo –eira pelo sufixo –ção não seria possível num 

contexto em que o nominalizador se prenda a um adjetivo, uma vez que a tal base pode-se ligar –

eira, mas não –ção.  Assim, formas agramaticais como as de (12) não ocorrem em GR. 

 

(12) 

 

*Doidação, *malucação 

  

 

Como podemos ver, a alternância de sufixo não é aleatória. Para criar formas gramaticais 

(logo, interpretáveis) o escritor precisou notar as estruturas morfológicas em que os sufixos em 

questão ocorrem para saber se há possibilidade de intercambiá-los.  

Vejamos um outro exemplo: 

 

(13) Influimento 

 

Neste caso, o vocábulo comum influência dá lugar a uma nominalização em –mento. Aqui, 

novamente a troca de sufixo foi usada a partir dos padrões da língua. O sufixo –mento se prende a 

uma base verbal, o que possibilita a formação Roseana. O mesmo ocorre com vivimento (vivência), 

como vemos em (14) 
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(14) 

 

[[[ viv]R  i ]v mento]n  

[[[nas]R  i ]v mento]n 

[[[afog]R  a ]v mento]n 

[[[coz]R i ]v mento]n 

[[[recolh]R  i ]v mento]n 

[[[descobr]R  i ]v mento]n 

[[[conhec]R  i ]v mento]n 

[[[entend]R i ]v mento]n 

[[[acolh]R  i ]v mento]n 

[[[estabelec]R  i ]v mento]n 

[[[relacion]R  a ]v mento]n  

 

 

3.2 – Extensão do uso do sufixo 

 

 

Na extensão do uso do sufixo, GR utiliza uma formação que está prevista na língua mas que 

não ocorre. No caso de tratantagem, o autor estendeu o uso do sufixo –agem para uma base com a 

qual não era usada. Partindo de tratante (pessoa que não cumpre seus tratos), GR cria um 

substantivo abstrato em –agem, significando um ato de trantante. Essa criação segue o padrão 

expresso em (15). 

 

(15) 

 

 

[[[trat]R  a]v ant]n  agem]n 

[[[politic]R  o]n  agem]n 

[[[molec]R Ø]n  agem]n 
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Notamos nos dois outros vocábulos que a estrutura sintática é menor. O ponto, neste caso, é 

a base nominal a que o sufixo –agem se prende, além do seu valor semântico, que é, neste caso, 

algo como uma ação realizada por alguém que possui um conceito não muito bom, como político e 

moleque. 

Outro caso de extensão do uso de sufixo está no vocábulo abarcável, que significa (bastante 

composicionalmente) “aquilo que se pode abarcar”. Tal palavra possui uma estrutura altamente 

regular em português: 

 

(16) 

 

[[[abarc]R   a]v  vel]a   

[[[dur]R   a]v  vel]a   

[[[confi]R   a]v  vel]a   

[[[aceit]R   a]v  vel]a   

[[[regener]R   a]v  vel]a   

[[[louv]R   a]v  vel]a   

[[[irrit]R   a]v  vel]a   

[[[confort]R   a]v  vel]a   

[[[toler]R   a]v  vel]a   

 

 

Aqui, o sufixo –vel, é empregado num contexto sintático de verbo. Essa estrutura permitiu 

que GR acrescentasse –vel a abarcar, extendendo o uso do sufixo a esse contexto em que ele era 

possível, mas não utilizado.  

Quanto a extensão de uso do sufixo, temos  ainda o exemplo de brisear (ventar suavemente), 

que é formado pelo acréscimos do verbalizador antecedido de uma peça de aspecto interativo à base 

nominal. 

 

(17) 

 

[[[[bris]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[pap]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[barb]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[farr]R  Ø]n   e]asp     ar]v 
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[[[[flor]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[gol]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[map]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[palavr]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[mar]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[cabec]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

[[[[balanc]R  Ø]n   e]asp     ar]v 

 

Neste caso, há um fator diferencial: a inserção de uma peça de vocabulário referente ao 

aspecto iterativo. Assim, brisear ganha uma ideia de repetição, da mesma forma que exemplos 

regulares da língua, tais como: papear, barbear e farrear. Novamente a extensão do sufixo se deu 

por conta da possibilidade prevista na gramática da língua. 

Na obra de GR encontramos casos de sufixos pouco regulares na língua sendo utilizados 

com frequência pelo escritor; esse é o caso do sufixo –bundo, utilizado em criações como 

franzibundo (dobrado), que apresentam estruturas sintáticas como as de (18). 

 

(18)  

 

[[[franz]R  i ]v  bundo]a  

[[[medit]R  a ]v  bundo]a 

[[[mor]R  i ]v  bundo]a 

[[[err]R  a ]v  bundo]a 

[[[gem]R  a ]v  bundo]a 

[[[nause]R  a ]v  bundo]a 

[[[cogit]R  a ]v  bundo]a 

[[[vag]R  a ]v  bundo]a 

[[[trem]R  e ]v  bundo]a 

[[[pens]R  a ]v  bundo]a 

 

 

Neste caso, há sempre uma base verbal à qual o sufixo –bundo se prende, gerando como 

forma final um adjetivo. Mesmo não sendo recorrente o sufixo, a palavra final ganha legibilidade ao 

seguir o padrão da gramática do português. 
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Há também exemplos encontrados na obra roseana de palavras criadas com mais de uma 

camada de inovação, ou seja, palavras nas quais há mais de uma extensão de uso de sufixo. Um 

caso que ilustra esse fenômeno é o da palavra aloprabilidade (probabilidade de ficar aloprado). A 

estrutura sintática da palavra é a seguinte: 

 

 

(19) 

 

[[[[alopr]R   a]v  bil]a idade]n 

 

 

A partir do verbo aloprar, GR cria a forma aloprabilidade. O sufixo que fecha o vocábulo (-

idade) se prende a uma base adjetival formada pelo sufixo –bil (alomorfe de –vel). Essa estrutura 

sintática é possível na língua, como vemos em 20: 

 

(20) 

 

[[[[alopr]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[govern]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[confi]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[irritr]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[dur]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[port]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[aceit]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[regener]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[louv]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[confort]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[toler]R   a]v  bil]a idade]n 

[[[[transport]R   a]v  bil]a idade]n 

 

 

A diferença da formação de aloprabilidade em relação às outras aqui apresentadas está no 

fato de que a base a que se prende o sufixo –idade é também uma inovação roseana. Isso ocorre 

porque GR inova em duas camadas. Priemiramente, o autor acrescenta o sufixo –vel (-bil) a uma 
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base verbal, criando uma palavra nova (aloprável). Essa primeira etapa segue o mesmo mecanismo 

apresentado em abarcável. Em seguida, há a segunda inovação, ou seja, a inserção de um 

nominalizador, realizado pelo item de vocabulário –idade. 

 

 

3.3 – Outros processos 

 

O escopo do nosso trabalho não se abre a todas as formas de criação neológica em GR. Mas 

há alguns outros processos além dos dois principais que são relevantes para que se entenda a 

capacidade linguística do autor. Nesta seção, vamos apresentar alguns desses processos. 

Uma inovação bastante diferente do que já vimos até aqui é a apresentada na palavra 

aeiouar (emitir sons variados). Aqui há a utilização da forma aeiou, criada pelo autor para servir de 

raiz. Essa constitui uma exceção ao seu modo comum de proceder. O autor introduz um novo item 

de vocabulário, ao invés de (re)utilizar um já existente. Essa palavra, contudo, faz parte de um 

padrão da língua, como vemos em (21). 

 

(21) 

 

[[aeiou]R ar]v 

[[ronron]R ar]v 

[[zunzun]R ar]v 

 

Vemos, a partir dos exemplos, que palavras formadas por raízes onomatopaicas, cujo 

primeiro categorizador é um verbalizador. Esse é o padrão de aeiouar. O fato de ser baseada em 

uma onomatopéia permite que a palavra nova seja interpretada mesmo que a inovação esteja no 

primeiro categorizador. 

Há a extensão do uso de prefixos que ocorre de maneira análoga à extensão do uso de 

sufixos, em casos como: deslembra (esquecimento), desbrilhado (que perdeu o brilho) e inesquecer-

se (não se esquecer). Todos esses vocábulos seguem estruturas possíveis em português como vemos 

em (22): 

(22)  

 

(a) deslembra, descuido, descarte, desabafo, desabono, desmama; 
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(b) desbrilhado, desabitado, desabrigado, desobrigado, desanimado, desacordado ; 

 

(c) inesquecer-se, inanimar-se, infinitizar-se.  

  

 

A partir dos dados apresentados podemos notar como a formação de novas palavras feita por 

GR não foi aleatória, mas seguiu de forma rígida as possibilidades e as restrições da gramática do 

português. Além dos dois processos principais (alternância de sufixo e extensão do uso do sufixo), 

apresentamos alguns outros processos empregados por GR em sua criação de neologismos. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 

No capítulo anterior apresentamos os dados retirados da obra de GR, apresentando-os 

separadamente com base no tipo de processo empregado. Buscamos compreender como o autor 

criava palavras e como fazia com que essas criações fossem interpretadas pelos leitores. 

Como pudemos ver até agora, GR apreendeu e utilizou em sua produção de novos vocábulos 

as estruturas sintáticas já existentes na língua, privilegiando a reorganização de itens de vocabulário 

em arranjos sintáticos previstos na gramática da língua. 

Neste capítulo vamos testar as nossas hipóteses até aqui levantadas. Vamos buscar descobrir como 

falantes de português avaliam as criações neológicas de GR. Dois objetivos nortearam o nosso 

experimento: 

 

(i) Averiguar se os falantes reconhecem as estruturas criadas por GR como possíveis em 

português; 

 

(ii) Averiguar a intuição dos falantes a respeito do fato de um sufixo requerer um 

determinado contexto sintático para se concatenar e, também, quanto à disposição da raiz para ser 

inserida no contexto sintático exigido pelo sufixo categorizador.  

 

 

Quanto ao item (ii), sabemos que algumas construções são permitidas e outra não são 

permitidas pela gramática da língua. Podemos esperar que os falantes reajam de forma diferente a 

essas formações, rejeitando essas e aceitando bem aquelas. Um exemplo de cada construção é dado 

em (23): 

 

 (a) [[[compr]R a]v vel]a 

 

(b) *[[[trist]R e]a vel]a  

 

 

Na primeira  palavra temos uma formação na qual o sufixo –vel se junta a uma base verbal, 

gerando uma palavra possível em português. Na segunda palavra, o sufixo –vel se une a uma base 
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adjetival, gerando uma palavra não permitida pela gramática da língua. Assim, espera-se que os 

falantes aceitem (23a) e rejeitem (23b). 

 

 

4.1- O experimento 

 

Para nossa analise experimental, realizamos um teste através de um questionário. Neste teste  a 

tarefa dos voluntários era  avaliar palavras que ele lia e atribuir a elas uma nota a depender de sua 

aceitabilidade.  

 

 

4.1.1- Método 

 

Participantes 

 

Realizamos o teste com 30 estudantes do 3º período do curso de Letras. O teste ocorreu em 

uma sala de aula da Faculdade de Letras da UFRJ. 

 

Procedimento 

 

O comando do teste era o seguinte: 

 

Ao tentarem atingir a melhor maneira de se expressar,  muitos escritores 

acabam por perceber as diversas formas que sua língua oferece para a 

formação de frases e palavras.  Por isso, muitas vezes  eles criam formas que 

não estão dicionarizadas mas que podem ser compreendidas pelos leitores. 

Neste teste nós queremos conferir com vocês quais são as formas que vocês 

julgam que poderiam compreender se as encontrassem em algum texto  e 

quais são as que vocês acham que não conseguiriam interpretar. 

A sua tarefa é avaliar o grau de aceitabilidade das palavras que você vai ver.  

Dê uma nota a cada palavra, na escala de 1 a 3,  onde a nota 1 é para as 

menos aceitáveis e a nota 3 para as mais aceitáveis. 
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 Os participantes recebiam uma folha com uma numeração de 1 a 100, na qual deveria por a 

nota para a palavra que aparecia na tela. Todos os participantes foram testados numa sala de aula, 

na qual as palavras eram projetadas para eles. Cada palavra permanecia projetada pelo mesmo 

espaço de tempo (oito segundos), sendo apresentadas aleatoriamente.  

 

 

 Material 

 

O questionário continha 100 palavras, que constituíam dez grupos distintos. Cada grupo 

representava uma criação neológica de GR. Os grupos são divididos em três subgrupos, que 

representam as condições testadas. Um subgrupo é o formado pela palavra criada por GR (palavras 

possíveis) e outras três palavras criadas por nós que seguem a mesma estrutura sintática. O outro 

grupo (palavras ruins) é formado por palavras que utilizam o mesmo sufixo ou prefixo mas que não 

seguem uma estrutura possível em português. O ultimo grupo (palavras existentes), que serve de 

controle, é formado por palavras existentes na língua que utilizam o mesmo sufixo ou prefixo 

empregado por GR. As palavras testadas, separadas em seus respectivos grupos e subgrupos eram 

as seguintes: 

 

1- Sufixo -mento 
 
Existentes 
 
Crescimento  
Agradecimento 
 
Possíveis 
 
Vivimento14 
Levamento  
Morrimento 
Dividimento 
 
Ruins 
 
Radarmento 
Lazermentro 
Martirmento 
Vistamento 
 

                                                 
14 Em cada grupo, a primeira palavra do subgrupo possíveis é a criação de GR. 
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2- Aboboroso 
 
Existentes 
 
Pastoso  
Leitoso 
 
Possíveis 
 
Aboboroso 
Lamoso  
Nuvoso 
Farofoso 
 
Ruins 
 
Duroso 
Aguadoso 
Secoso 
Trituradoso 
 
 
3- Consolabundo 
 
Existentes 
 
Moribundo  
Vagabundo 
 
Possíveis 
 
Consolabundo 
Dormibundo  
Rolabundo 
Conversabundo 
 
Ruins 
 
Madurabundo 
Doloribundo 
Felizbundo 
Fomebundo 
 
4- Abarcável 
 
Existentes 
 
Governável  
Confiável 
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Possíveis 
 
Abarcável 
Corrível 
Desentupível 
Improponível 
 
Ruins 
 
Eleitável 
Toratável 
Fogável 
Demaisável 
 
 
5- Brisear  
 
Existentes 
 
Barbear  
Balear 
 
Possíveis 
 
Brisear 
Chuvear 
Pianear 
Tartaruguear 
 
Ruins 
 
Lindear  
Pertear 
Dividear 
Nunquear 
 
 
6- Aloprabilidade 
 
Existentes 
 
Confiabilidade  
Irritabilidade 
Possíveis 
 
Aloprabilidade 
Segurabilidade 
Aturabilidade 
Enfurecibilidade 
Ruins 
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Torneirabilidade 
Natabilidade 
Arenosabilidade 
Muitabilidade 
 
 
7- Chatificar-se 
 
Existentes 
 
Simplificar-se  
Purificar-se 
 
Possíveis 
 
 
Chatificar-se 
Durificar-se  
Cafagestificar-se 
Birutificar-se 
 
Ruins 
 
Hojificar-se 
Nunquificar-se 
Heroificar-se 
Criancificar-se 
 
 
8- Tratantagem 
 
Existentes 
 
Molecagem 
Politicagem 
 
Possíveis 
 
Tratantagem 
Bruxagem 
Putagem 
Esnobagem 
 
Ruins 
 
Demoragem 
Loiragem 
Xingagem 
Roubagem 
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9-  Deslembra 
 
Existentes 
 
Desconfiança 
Desilusão  
 
Possíveis 
 
Deslembra 
Desfala 
Descompra 
Desmorte 
 
Ruins 
 
Desfrequentemente 
Desembaixo 
Desgato 
Desalto 
 
 
10- Fervença 
 
Existentes 
   
Crença 
Andança 
   
Possíveis 
 
Fervença 
Pensança 
Mexença 
Abrença 
   
Ruins 
 
Porcança 
Barulhança 
Bonitança 
Lonjança 
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 Passaremos agora a expor as estruturas testadas.  

 

(25) Vivimento 

  

 

[[[viv]R i]v mento]n 

 

 

 Neste caso, como vimos no capítulo anterior, GR juntou o morfema nomializador -mento a 

uma base verbal. Apresentamos outros exemplos dessa estrutura e também criamos estruturas 

diferentes, que julgamos inaceitáveis em português. 

 

 

(26) Aboboroso 

 

 

[[[abobor]R Ø]n oso]a 

 

 

Esta palavra é formada a partir do nome abóbora. O significado de aboboroso é “murcho, 

mole”, ou seja, significa algo com a consistência de uma abóbora. A estrutura utilizada é bastante 

recorrente: adjetivador –oso concatenado a uma base nominal. 

 

(28) Consolabudo 

 

 

[[[[consol]R Ø]n a]v bundo]a 

 

 

O vocábulo é formado a partir do verbo consolar. A palavra significa “consolado”, 

significando aquele que passa pelo processo de consolar. Aqui, o sufixo –bundo é acrescido a uma 

base verbal. 
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(29) Abarcável 

 

 

[[[abarc]R a]v vel]a  

 

 

Como vimos no capítulo 4, abarcável (“aquilo que se pode abarcar”) é formado pelo 

acréscimo do sufixo –vel à base verbal abarcar.  

 

 

(30) Brisear 

 

   

[[[[bris]R Ø]n e]asp  ar]v 

 

 

Este vocábulo é formado pela junção de um morfema de aspecto iterativo, realizado 

fonologicamente pelo –e-, e um morfema verbalizador a uma base nominal (brisa). A palavra 

significa “soprar suavemente”. 

 

 

(31) Aloprabilidade 

 

 

[[[[alopr]R a]v bil]a  idade]n 

 

 

Como vimos anteriormente, essa palavra que significa “probabilidade de ficar aloprado”, 

possui duas camadas de inovação. Na primeira, há o acréscimo de um adjetivador (-vel/-bil). Após 

essa primeira camada de inovação, há o acréscimo do sufixo nominalizador –idade. 
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(32) Chatificar-se  

 

 

[[[chat]R Ø]a ificar]v 

 

 

Neste exemplo, que significa “chatear-se, enfadar-se”, temos o acréscimos do morfema 

verbalizador à base adjetival (chato). Aqui há a alternância de morfemas, a forma chatear-se é 

substituída por chatificar-se.  

  

 

 

(33) Tratantagem 

 

 

[[[[trat]R Ø]n a]v  nt]a agem]n 

 

 

Essa palavra toma como base o nome tratante, significando a ação de um tratante; a palavra 

é definida por Martins (2001) como “velhacaria, logro, tratantada”.  

 

 

(34) Deslembra 

 

 

[[[[des]pref lembr]R a]v Ø ]n 

 

 

 

Esse vocábulo é cunhado a partir do nome lembra, derivado regressivo de lembrar. A partir 

dessa forma, há o acréscimo do prefixo des-. O significado apontado por Martins (2001) é: 

“esquecimento”. 
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 (35) Fervença 

 

 

[[[ferv]R e]v nça]n 

 

 

 

 Essa palavra é formada a partir do verbo ferver, acrescido do nominalizador –nça. O 

significado da palavra é “efervescência”. 

 

 

Resultados e discussão 

 

 Para extrair os resultados calculamos a média aritmética das notas dadas a cada palavra e 

também a média aritmética das notas obtidas por cada subtipo de palavra (existente, possível, ruim) 

para cada uma das dez estruturas testadas. A partir disso, comparamos a significância estatística da 

diferença de avaliação apresentada pelos subgrupos de cada grupo. Apresentaremos cada um dos 

resultados separadamente. 

 O primeiro grupo testado foi o representado pela estrutura testada formada pela palavra 

vivimento. O resultado obtido foi o seguinte: 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4) = 4,92, p = 0,0079 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6) 2,56, p 0,04 Significativa 

 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 1  

 

Como o gráfico mostra, a diferença de julgamento entre as palavras existentes e as outras é 

significativa. Esse resultado era o esperado. Há, conforme esperávamos, uma diferença de 

julgamento entre as palavras possíveis e ruins. A diferença foi menor do que a esperávamos, mas 

mostra que houve uma melhor aceitação das palavras com a estrutura criada por GR em relação a 

outras estruturas.  

Com relação ao segundo grupo, ou seja, o grupo de aboboroso, o resultado foi o seguinte: 

 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4) = 3,81, p = 0,0189 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6) 0,43, p 0,67 Não significativa 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 2 

 

 No segundo grupo, a avaliação das palavras possíveis e das palavras ruins é muito 

semelhante, com as palavras possíveis sendo ligeiramente mais bem avaliadas. Tal diferença não é 

significativa, de modo que podemos dizer que os dois subtipos foram avaliados de modo 

praticamente idêntico. Algumas palavras com base adjetivas, que foram colocadas no grupo das 

palavras ruins, foram bem tão bem avaliadas quanto as palavras possíveis, de modo que tal estrutura 

parece ser bem aceita pelos falantes como base para o sufixo –oso. As bases nominais foram bem 

avaliadas, comprovando que a escolha de GR está de acordo com a gramática do português. Outras 

palavras colocadas no subgrupo de palavras ruins eram particípios; tais palavras não foram bem 

avaliadas, demonstrando serem bases a que não se pode ligar o sufixo –oso. 

 Em relação ao terceiro grupo, representado pela palavra consolabundo a avaliação ocorreu 

de modo que as palavras possíveis e ruins obtiveram a mesma média, afastando-se bastante das 

palavras existentes, como mostra o gráfico: 
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 Gráfico 3 

 

 Como vemos no gráfico, a avaliação das palavras existentes ficou bastante acima da 

avaliação dos outros dois subgrupos. Já possíveis e ruins ficaram empatados. Vemos, aqui, que a 

diferença de estrutura não acarretou uma diferença de julgamento. Tal resultado está fora da nossa 

expectativa. A possível causa desse resultado adverso está na baixa frequência do sufixo –bundo. 

Consultando o dicionário Houaiss (2001) encontramos apenas 16 palavras com o sufixo, sendo a 

maioria delas de baixíssima frequência. Sendo assim, os falantes de português parecem não 

reconhecer mais –bundo como um sufixo da língua. A partir disso podemos entender que os sujeitos 

testados fizeram apenas a distinção entre palavras existentes e não-existentes. Prova disso é o fato 

de que de todos os dez grupos testados, este é o que apresentou a maior diferença entre as palavras 

existentes e as demais. 

Como não há o reconhecimento do sufixo testado, os falantes não puderam ser testados 

quanto à intuição a respeito do fato de um sufixo requerer um determinado contexto sintático para 

se concatenar. Assim, as palavras não-existentes foram julgadas todas da mesma forma, não 

importando a sua estrutura sintática.   

O resultado do quarto grupo testado, o grupo representado pela palavra abarcável, foi o 

seguinte: 
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Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4) = 2,196, p = 0,093 Não significativa 

Possíveis X Ruins t(6) 2,757, p 0,03 Significativa 

 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 4 

 

 Este grupo apresentou um resultado bastante compatível com a nossa predição. As palavras 

existentes mais uma vez ficaram acima das demais. Por sua vez, possíveis e ruins apresentaram uma 

diferença muito significativa. Como previmos, a base verbal recebe bem o sufixo –vel, ao contrário 

de outras bases, como bases adjetivas, participiais, nominais ou adverbiais. Essas estruturas não 

geram palavras bem formadas em português se a elas for concatenado o sufixo –vel. Sendo assim, a 

estrutura escolhida por GR é mais bem avaliada por falante do português do que outras estruturas. 

Quanto ao quinto grupo testado, o grupo representado por brisear, o resultado foi o seguinte: 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=1,6, p=0,17 Não significativa  

Possíveis X Ruins t(6)= 3,1, p=0,01 Significativa 
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Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 5 

 

Neste grupo, a predição se confirmou. As palavras possíveis estão mais bem avaliadas do 

que as palavras ruins, gerando uma significativa diferença. A base escolhida por GR (base verbal) 

recebe bem o sufixo –ear, ao passo que outras bases (adjetiva, participial, adverbial) não o fazem. 

Sendo assim, a escolha de GR se mostrou em perfeita harmonia com a gramática da língua.  

Quanto ao sexto grupo testado, o resultado para as palavras do tipo de aloprabilidade foi o 

seguinte: 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=2,3, p=0,07 Não significativa  

Possíveis X Ruins t(6)=3,5, p=0,01 Significativa 

 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 6 

 

 O resultado visto neste grupo também é compatível com a nossa predição. A diferença entre 

as palavras existentes e as outras se manteve alta. Contudo, a diferença entre existentes e possíveis 

mostrou-se menor do que nos outros casos apresentados. Também houve uma bastante significativa 

divergência entre a avaliação das palavras possíveis e das ruins. Desta forma, as palavras que 

seguem a estrutura selecionada por GR (possíveis) foram consideradas com uma aceitação similar à 

aceitação de palavras existentes, ao passo que palavras com outras estruturas foram rejeitadas pelos 

falantes. Esses resultados consistentes reforçam nossa ideia de as estruturas criadas por GR não são 

aleatórias, mas seguem as regras da gramática. 

 O sétimo grupo testado, representado pela palavra chatificar-se, apresentou o seguinte 

resultado: 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=3,2=0,03 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6)=1,08, p=0,3 Não significativa  

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 7 

 

 O resultado obtido com este grupo ficou fora da nossa expectativa. Os sujeitos testados 

avaliaram as palavras possíveis e ruins de forma pouco divergente, gerando uma diferença 

estatisticamente não significativa. A estrutura sintática usada por GR apresentou um desempenho 

insuficientemente melhor do que as estruturas consideradas ruins. O sufixo –ificar se prende a bases 

adjetivas, mas não a bases adverbiais. Porém, as bases nominais, colocadas entre as ruins, tiveram 

um desempenho um pouco melhor do que as adverbiais, elevando a média deste subgrupo. 

O oitavo grupo testado, o grupo da palavra tratantagem, apresentou o seguinte resultado: 

 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=2,7, p=0,04 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6)=0,58, p=0,57 Não significativa  

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 8 

 

O resultado obtido com este grupo está fora do que havíamos previsto. As palavras 

existentes, como nos demais casos, foram avaliadas acima das demais. Contudo, a diferença entre as 

palavras possíveis e as ruins não está como o esperado. As palavras ruins e possíveis obtiveram uma 

avaliação semelhante, não gerando a diferença esperada, de modo que a divergência entre os dois 

grupos não é significativa.  

Uma possível explicação para o resultado deste grupo está no fato de que o sufixo –agem se 

junta a diferentes bases, gerando estrutura distintas, como vemos em (36). 

 

 

(36)  

  

(a) √ + v + -agem 

 

aprendizagem, aparelhagem, arbitragem. 

 

  (b) √ + n + -agem 

 

politicagem, folhagem, friagem. 

 

  (c) √ + -agem 
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         paisagem.  

   

(d) √ + a + -agem 

  

       ladinagem, malandragem, sacanagem.   

 

 

 Tal pluralidade de bases possíveis para a concatenação do sufixo –agem gerou uma 

superaceitação das formas que consideramos como ruins. Por tal motivo, o resultado apresentado 

não se mostrou compatível com a predição. 

 O nono grupo testado, representado pela palavra deslembra, apresentou o seguinte resultado:  

 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=7,7, p=0,01 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6)=0,02, p=0,9 Não significativa  

 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 9 
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Neste grupo o resultado apresentou-se também de maneira adversa. As palavras possíveis e 

ruins ficaram empatadas, quando o esperado era uma melhor avaliação das palavras possíveis. O 

que levou a esse resultado foi o desempenho alto de duas palavras que estavam no subgrupo das 

ruins (desfrequente e desembaixo). As palavras em questão possuíam algum grau de plausibilidade 

semântica, o que ajudou numa aceitação maior, que impulsionou o subgrupo. 

O décimo grupo, o grupo da palavra fervença, o resultado foi o seguinte: 

 

 

Comparação Estatística Diferença 

Existentes X Possíveis t(4)=11,1 p=0,0004 Significativa 

Possíveis X Ruins t(6)=2,7, p=0,03 Não significativa  

 

 

Vejamos o gráfico: 
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 Gráfico 10 

 

  

A exemplo do grupo anterior, o resultado apresentado por este grupo não está compatível 

com a nossa previsão. As palavras do subgrupo ruins foram mais bem avaliadas do que as palavras 

do subgrupo possíveis. Tal resultado adverso pode ser explicado pelo número de palavras muito 



53 

comuns que só fonologicamente terminam em /eNsa/,  sem que essa terminação seja sufixo, ser bem 

grande: presença, balança, criança, herança, pujança, trança, lança, pança. Isso provavelmente leva 

os falantes a avaliarem as palavras acabadas em -nça somente pelo critério  existe/não existe. 

Esse fenômeno fez com que as palavras possíveis e ruins atingissem uma avaliação muito 

semelhante, bastante oposta à avaliação recebida pelas palavras do tipo existentes. Dessa forma, os 

falantes não julgam a estrutura, mas a existência ou não-existência das palavras testadas. Isso 

explica o fato de as estruturas permitidas pela gramática (palavras possíveis) serem avaliadas tal 

como as estruturas agramaticais (palavras ruins). 

 Analisando os dados apresentados, podemos notar que há dois tipos de resposta para os 

grupos de palavras testados. Em algunso grupos obtivemos um resultado dentro do esperado, ou 

seja, as palavras existentes recebendo uma avaliação bastante superior à outras e as possíveis sendo 

mais bem avaliadas do que as ruins. Em outros grupos, obtivemos resultados menos favoráveis, isto 

é, as palavras possíveis e ruins obtiveram avaliações muito próximas. 

O resultado do experimento não foi de todo satisfatório, mas em um número grande de 

grupos de palavras pudemos mostrar como as estruturas criadas por GR estão mais próximas 

daquilo que determina a gramática da língua do que outras estruturas com o mesmo afixo. Quando 

palavras possíveis e ruins alcançam resultados semelhantes, temos, na verdade, na maioria dos 

casos atuando um fator que leva os falantes a não avaliarem a estrutura, mas sim a existência ou 

não-existência das palavras. Quando tal fenômeno não ocorre, ou seja, quando o julgamento recai 

sobre a estrutura sintática da palavra, possíveis e ruins recebem avaliações significativamente 

distintas. 

Com o teste aplicado pudemos avaliar não só as palavras criadas por GR, mas as estruturas 

sintáticas por ele escolhidas. Assim, mostramos como as propriedades de seleção de um afixo são 

determinantes para o sucesso ou fracasso da nova palavra. Somente de posse de tal conhecimento 

GR pôde ser tão eficiente na criação de neologismos interpretáveis.  
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CAPÍTULO 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o estudo realizado pudemos compreender melhor o fenômeno da formação de palavras 

na obra de GR. A partir do exposto pudemos ver que realmente o autor criou muitos vocábulos e 

não somente utilizou formações encontradas em suas viagens, leituras e pesquisas. Com a certeza de 

que há na obra do autor muitos casos de criação neológica, identificamos alguns dos mecanismos 

utilizados pelo autor para tal empreendimento. 

Antes de tudo, percebemos que as criações são fruto de um amplo entendimento das 

estruturas sintáticas internas às palavras do português. Apenas com esse conhecimento seria 

possível criar tantos vocábulos inteligíveis aos leitores. Tal conhecimento pode ser observado com  

base em vários paradigmas existentes na gramática portuguesa onde as criações roseanas se 

encaixam. 

Além das estruturas do português, GR cria suas palavras respeitando um princípio da 

Gramática Universal que é a posição de negociação do sentido arbitrário da palavra. O autor faz sua 

inovação a partir da primeira categorização da raiz, gerando um sentido composicional para suas 

palavras. 
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Vimos que os mecanismos empregados pelo autor são diversos, mas há dois principais: 

alternância de sufixo e extensão do uso do sufixo. No primeiro caso, um sufixo é trocado por outro, 

ou seja, numa palavra com um dado sufixo categorizador, o item de vocabulário que impolementa 

esse categorizador é trocado. Por exemplo, o sufixo nominalizador –ção pode ser usado no lugar do 

sufixo nominalizador -(d)eira. 

No caso da extensão do uso de sufixos, apresentamos vários casos em que um sufixo é 

utilizado em uma base à qual ele não é ligado normalmente, mesmo tal operação sendo permitida 

pela gramática, como é o caso do sufixo –agem em tratantagem. 

Através do teste realizado, pudemos perceber como os falantes avaliam as palavras criadas 

por GR e as estruturas sintáticas por ele empregadas. Em comparação com estruturas não aceitas 

pela gramática do português, as escolhas estruturais de GR são bem aceitas. E, mesmo ao 

compararmos as criações roseanas com palavras existentes da língua, vemos como aquelas 

alcançam um nível de julgamento semelhante a estas. Isso comprova a eficácia dos mecanismos de 

criação neológica empregados pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDERSON, S.R. Where’s morphology. Linguistic Inquiry, v. 13, 1982.  

 

ARONOFF, M. Word formation in Generative Grammar. Cambridge, Massachusetts : The 

MIT Press, 1976. 

 

BASILIO, Margarida. Estruturas lexicais do português: uma abordagem gerativa. Petrópolis: 

Vozes, 1980. 

 

-----. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 2004. 

 

CAMARA JR., J. Mattoso. Dicionário de Lingüística e Gramática. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 

2004.   

 

CHOMSKY, Noam. Aspects of the theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 

1965. 

 

-----. Remarks on nominalization. In: JACOBS, R. and ROSENBAUM, P. (org.). Readings in 

English transformational grammar, 184-221. Waltham, MA: Blaisdell, 1970.  

 

-----. The minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 

 

HALLE, Morris & MARANTZ, Alec. “Distributed Morphology and the Pieces of Inflection”. In 

The View from Building 20, ed. Kenneth Hale and S. Jay Keyser. MIT Press, Cambridge: MIT 

Press, pp. 111-176, 1993. 

 

-----. “Some key features of Distributed Morphology”. MIT Working Papers in Linguistics, vol. 21: 

Papers on phonology and morphology, Andrew Carnie and Heidi Harley eds. MITWPL,Cambridge, 

p. 275-288, 1994. 

 

HARLEY, H. & NOYER, R. Licensing in the non-lexicalist lexicon: nominalizations, Vocabulary 

Items and Encyclopedia. MITWPL 32: Papers from the UPenn/MIT  Roundtable on Argument 

Structure and Aspect. HARLEY, H. (org.). Cambridge: MITWLP. Pp 119-137, 1998. 



57 

 

-----. State-of-the-Article: Distributed Morphology. State-of-the-Article: Distributed Morphology. 

GLOT.  Pennsylvania, v. 4 n.4. pp. 3-9. 1999. 

 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro : Objetiva, 2001. 

 

LEMLE, Miriam. Mudanças sintáticas e sufixos latinos. Linguística. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, pp. 

5-44, 2005. 

 

-----. Arbitrariedade Saussureana, saltos e sobressaltos. MS, palestra no Grupo de Trabalho Teoria 

da Gramática, ANPOLL Goiânia, 2008. 

 

LOURENÇO DA SILVA, Everton. O advento da Morfologia Distribuída. ReVEL, vol. 8, n. 14, 

2010. 

 

MARANTZ, Alec. On the nature of grammatical relations. Cambridge: MIT Press, 1984. 

 

-----. “No escape from syntax: don't try morphological analysis in the privacy of your  own 

lexicon”. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, A. Dimitriadis, L. Siegel et al., 

eds., v. 4.2, Proceedings of the 21st Annual Penn Linguistics Colloquium, pp. 201-225, 1997. 

 

MARTINS, Nilce Sant’ Anna. O léxico de Guimarães Rosa. Edusp: São Paulo, 2001. 

 

MEDEIROS, Alessandro Boechat de. Traços morfossintáticos e subespecificação morfológica na 

gramática do português: um estudo das formas participiais. Tese de Doutorado em linguística, 

UFRJ, Rio de Janeiro, 2008. 

 

PEDERNEIRA, Isabella Lopes; LEMLE, Miriam. Como criamos palavras novas: considerações 

sobre dois processos de reanálise. ReVEL, vol. 7, n. 12, 2009. 

 

ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Teoria sufixal do léxico português aplicada às formações nominais 

de Guimarães Rosa.Tese de Doutorado em Língua Portuguesa,  UFRJ, Rio de Janeiro, 1992. 


