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RESUMO 

Formação de palavras na língua portuguesa  

sob a ótica da Morfologia Distribuída 

Rejane das Neves de Souza 

Orientadora: Profª. Drª. Miriam Lemle 

 

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

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 
 

RESUMO:  

 

A propriedade particularmente interessante da teoria da Morfologia Distribuída é a 

extensão da sintaxe para abarcar também a estrutura das palavras. Essa extensão da 

sintaxe nos convida a perceber a riqueza dos processos de criar palavras novas com 

significados que os ouvintes ou leitores compreendem por serem calculados 

composicionalmente. A teoria legitima também a formação de leituras idiomáticas 

dentro de palavras, sendo esta a propriedade que permite variação idiomática. O fato de 

haver sintaxe dentro das palavras permite a criação constante de palavras novas. As 

palavras novas podem ser provenientes de nomes próprios, mas  até mesmo nesse caso o 

significado da palavra como um todo prescinde da informação sobre a pessoa cujo  

nome constitui a raiz da palavra. A propriedade gerativa no nível da palavra é explorada 

na arte literária, e há escritores que se exercitam no talento de inventar palavras novas. 

Nesta dissertação são estudados os mecanismos de criação sintática intralexical em três 

escritores: Mia Couto, Ondjaki e Dias Gomes. A capacidade dos escritores de inventar 

neologismos e dos seus leitores de os compreenderem é a melhor prova empírica de que 

a proposta teórica da Morfologia Distribuída é verdadeira: há sintaxe no interior das 

palavras.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de palavras na língua portuguesa, derivação, 

neologismo, variação lexical, arbitrariedade e composicionalidade na formação do 

significado, Morfologia Distribuída. 
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ABSTRACT 

  Formação de palavras na língua portuguesa  

sob a ótica da Morfologia Distribuída 

 

Rejane das Neves de Souza 

 

Orientadora: Profª. Drª. Miriam Lemle 

 

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

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 
 

ABSTRACT:  

 

The special property of Distributed Morphology is the extension of syntax all the way 

down into word formation.  This extension of syntax invites us into perceiving the 

generative processes involved in the creation of new words with meanings that hearers 

or readers can understand because of their semantic compositionality. The theory can 

license also idiomatic reading formation inside words, and this is the property that 

allows idiomatic variation. Because there is syntax inside words it is always possible to 

create new words. New words may have proper names as their roots, but even in such 

cases the meaning of the word as a whole does not require knowledge about the person 

whose name is the root of the complex word. The generative property of word-internal 

syntax is explored in literature, and some writers enjoy inventing new words. In this 

thesis word-internal syntactic mechanisms of word formation in Portuguese are studied 

in the works of three writers: Mia Couto, Ondjaki and Dias Gomes. Writers‟capacity to 

invent new words and their readers‟ capacity to understand them is the best empirical 

proof that Distributed Morphology‟s theoretical proposal is true: there is syntax inside 

words. 

KEYWORDS: 

word-internal syntax, semantic compositionality inside words, syntactic mechanisms of 

word formation, Distributed Morphology,  compositional meaning  formation and 

idiomatic meaning formation. 

 

                                                           Rio de Janeiro 

February 2014 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente, agradeço a minha professora Miram Lemle pela paciência e 

dedicação na orientação deste trabalho. Agradeço-a duplamente pela grande 

contribuição para meu desenvolvimento como pesquisadora e também para o meu 

desenvolvimento pessoal.  

Também agradeço à Capes pelo financiamento a partir do segundo ano do meu 

mestrado, quando foi possível desenvolver a pesquisa com mais dedicação.  

Agradeço aos meus amigos do grupo de pesquisa LIFSS que puderem contribuir 

para a discussão deste projeto.  

Fico grata a Deus por me guiar e fortalecer na caminhada do meu projeto.  

 Dedico este projeto para a minha família, Amélia e Alexandre (irmão) e filhos, 

Tainá e Alexander, pela paciência e compreensão nos momentos em que precisei ficar 

ausente para que este trabalho pudesse ser realizado. Em especial, dedico este trabalho a 

minha mãe Amélia por seus atos e palavras de encorajamento e também por suas 

orações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

SUMÁRIO 

 

Introdução........................................................................................................................08 

CAPÍTULO I: As palavras na visão da Morfologia  Distribuída (MD)........................09     

1.2 - Leitura Arbitrária e Leitura Composicional ...........................................................11 

CAPÍTULO II: Divergências lexicais entre Português do Brasil e Português                     

Europeu...........................................................................................................................14 

2.1-Exemplos de divergências lexicais entre PE e  PB ..................................................14  

2.2- Construções idiomáticas em PE e PB......................................................................21 

CAPÍTULO III: Da sintaxe para a literatura: regularidades nas criações lexicais..... .24 

3-1 - O que são neologismos...........................................................................................24 

3.2 - Análise dos neologismos sob a ótica da MD...........................................................26  

3.2.1 - Exemplos de neologismos na obra de Mia Couto ...............................................26 

3.2.2 - Exemplos de neologismos na obra de Ondjaki....................................................39 

3.2.3 – Exemplos de neologismos na obra de Dias Gomes.............................................54 

CAPÍTULO IV: Significados composicionais e significados arbitrários a partir de 

nomes próprios................................................................................................................69  

CAPÍTULO V: Considerações Finais............................................................................74 

Referências Bibliográficas..............................................................................................75 

 

 

 

 

 

 

UFRJ/2014 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste estudo é contribuir para a compreensão da estrutura da sintaxe 

no interior de palavras na língua portuguesa, uma vez que a teoria que estamos 

assumindo incorpora o léxico na sintaxe.  O foco deste trabalho é fazer uma análise 

descritiva do processo de formação de palavras na língua portuguesa. As análises serão 

baseadas na teoria gerativa em sua vertente denominada Morfologia Distribuída 

formulada por Alec Marantz (1997) e também com base na recente proposta de Hagit 

Borer (2003), a qual ela rotula como teoria exo-esqueletal. Segundo a teoria da 

Morfologia Distribuída a formação de palavras é feita pelo mesmo mecanismo sintático 

que forma as frases. Com isso, o vocabulário não fica armazenado em um único local da 

gramática, e sim distribuído em três listas, segundo se poderá ver no quadro 01 (página 

10). O léxico engatado na sintaxe promove uma nova compreensão da variação 

linguística e da formação de palavras. Quanto à teoria de Hagit Borer, a escolha feita 

por ela do termo exo-esqueletal para nomear sua teoria tem o propósito de ressaltar o 

fato de que as leituras semânticas das palavras complexas podem ter mais (ou menos) 

do que a mera leitura composicional que seria proveniente das operações de „juntar‟ 

(merge) pautadas pelo esqueleto sintático. 

Este estudo teve inicio em um levantamento comparativo de divergências 

lexicais entre o Português do Brasil (PB) e o Português Europeu (PE).  Prosseguindo 

com uma tarefa iniciada por meu colega Everton Lourenço em sua dissertação de 

Mestrado de 2011, faço a análise de criações lexicais nos autores luso- africanos, Mia 

Couto, de Moçambique, Ondjaki, de Angola e o escritor brasileiro Dias Gomes 

(capítulo 3). Esses dados me permitem perceber que os autores renovam o léxico 

pautado na gramática da língua, isto é, os autores percebem regularidades na interface 

sintaxe- semântica e exploram esses processos sintáticos, gerando novas palavras. 

O capítulo 1 deste trabalho apresentará a descrição de palavras na perspectiva da 

teoria da Morfologia Distribuída. No capítulo 2 farei uma descrição formal das palavras 

cujos significados no português do Brasil e no português europeu divergem. No capítulo 

3 serão expostos e analisados os neologismos criados pelos escritores africanos Mia 

Couto e Ondjaki e pelo escritor brasileiro Dias Gomes. No capítulo 4 aprofundo a 

interface sintaxe-semântica numa análise detalhadas das leituras semânticas de adjetivos 

derivados de nomes próprios.   
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CAPÍTULO I 

As palavras na visão da Morfologia Distribuída. 

 

Existem duas maneiras de conceber as palavras. A primeira visão, da Teoria 

Lexicalista (Programa Minimalista de Chomsky, 1993 e 1995), parte do princípio que as 

palavras são fixadas e armazenadas no léxico em uma lista. Dentro do léxico, as 

palavras funcionam como unidades atômicas que carregam informações formais, 

fonológicas e semânticas.  A formação das palavras se dá por um processo 

computacional no interior do léxico. A partir dessa computação, as palavras saem 

prontas para as operações sintáticas de juntar, copiar e mover. Haveria, então, dois 

modos de formar estruturas, um atuando no léxico, e outro gerativo, na sintaxe. Dentro 

desta teoria, os traços semânticos que as palavras possuem são capazes de projetar 

estruturas sintáticas. Neste modelo, então, as propriedades semânticas têm influência 

sobre o componente sintático. 

Dentro da perspectiva da Morfologia Distribuída (MD), as palavras são geradas 

por um processo sintático, sendo os morfemas o input da sintaxe. Os morfemas são 

como feixes de traços morfossintáticos que constituem nós terminais sintáticos 

(Medeiros, 2008: 26). Esses morfemas entram em operação sintática de juntar, mover e 

copiar para formarem palavras e sentenças. Na vertente MD, a sintaxe já atua desde a 

formação das palavras. O léxico lexicalista é explodido em três listas, sendo as duas 

primeiras responsáveis pela formação das palavras.  Lista 1 é formada por traços 

abstratos funcionais sem componente fônico, como nominalizador, adjetivador, 

verbalizador, raiz, tempo, número, etc. A lista 1 é a mais próxima ao léxico do modelo 

minimalista de Chomsky. Esta lista prevê lugares para a inserção posterior de raízes, 

matéria prima fonológica sem categoria gramatical. A Lista 2 é constituída pelas peças 

ou itens vocabulares (prefixos, sufixos, raiz, marcação de número, etc). Essas peças 

serão juntadas e inseridas na estrutura sintática gerada pela computação sintática. Com a 

inserção lexical, essas estruturas recebem substância fonológica sobre a qual atuam 

operações morfológicas, como concordância e caso, para depois receber a interpretação 

semântica.   

A MD dispõe de três diretrizes básicas: a Inserção tardia, em que os traços são 

puramente abstratos, portanto não carregam substância fonológica. A possibilidade de 

inserção tardia permite que as entidades sem substância fonológica não necessitem de 

uma relação direta entre as unidades abstratas e as unidades morfofonológico e por isso 
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não há um isomorfismo entre as duas listas (Lista 1 e Lista 2). Dessa forma, a inserção 

lexical permite que um item de vocabulário se insira num morfema abstrato regido pelo 

princípio da Subespecificação dos itens de vocabulário, isto é, que as peças de 

vocabulário não necessitam conter todos os traços dos morfemas, mas parte deles. A 

última diretriz corresponde a Estrutura sintática hierárquica em toda derivação        

(Syntax all the way down), ou seja, os processos sintáticos vão até o interior das 

palavras. 

 A lista 3 (Enciclopédia) corresponde à parte cognitiva que armazena o resultado 

da negociação da parte arbitrária e a parte semântica. Fixada uma definição da palavra, 

ela poderá retornar à sintaxe em fases posteriores, sendo seu significado incorporado 

fase a fase a partir da concepção armazenada na Enciclopédia. O cálculo sintático é 

computado na Forma Lógica e depende dos comandos semânticos codificados nos 

morfemas que não possuem fonologia, mas carregam alguma informação categorial e 

alguma informação semântica.  

Quadro 1- Morfologia Distribuída 
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1.2 Leitura arbitrária e Leitura composicional 

 

A leitura da palavra pode ser construída de duas formas: através de uma leitura 

arbitrária (ou leitura idiomática) ou através de uma leitura composicional, ou seja, 

proveniente da associação regular entre as leituras de cada uma das peças componentes. 

Dentro de palavras, a parte arbitrária forma-se com [raiz + categorizador], ganhando 

leitura convencional e não motivada. Por exemplo, a palavra gato, formado de raiz gat 

mais o nominalizador, singular, masculino o, ganha uma interpretação na enciclopédia 

de animal felino doméstico do sexo masculino. Forma, assim, a parte arbitrária do signo. 

 

 

                             

 A leitura composicional da palavra gato pode acontecer pela inserção de um 

morfema nominalizador  inho, masculino, singular no diminutivo, formando a palavra 

gatinho, em que a leitura composicional corresponde a animal pequeno felino 

doméstico do sexo masculino. A contribuição do morfema inho implementa a noção de 

„pequeno‟ onde a parte arbitrária de „gato‟ somada à peça sufixal /inho/ permitirá a 

computação com leitura gato + pequeno.  

                       

 

Abreviações: 

n - nome 

a - adjetivo 

v – verbo 

p- preposição 

p 

r - raiz 
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Note-se que estamos utilizando a cor marrom para delimitar unidades cuja 

leitura semântica provém de uma convenção arbitrária, e a cor preta para delimitar 

unidades que adquirem leitura composicional regular. Nem sempre esta correspondência 

de um + um entre a estrutura sintática e a leitura se mantém. Há muitos casos em que a 

inserção de um segundo morfema categorizador pode resultar em uma segunda 

formação arbitrária de significado. Por exemplo, se inserirmos um morfema formador 

de superlativo -íssimo compondo as palavras Altíssimo e Meritíssimo podemos ter como 

resultados as leituras idiomáticas: Altíssimo é um vocativo para „Deus‟ e Meritíssimo 

para juiz. Existem dois verbetes, um para alto e outro para Altíssimo, bem como um 

para mérito e outro para Meritíssimo. Note que o morfema categorizador juntado à raiz 

pode dar lugar a um significado em que as noções de alto e mérito se esvaziam.  

 

              Altíssimo                                                Meritíssimo 

                        

         

Assumindo que a estruturas das palavras é gerada por um processo sintático, há 

duas hipóteses teóricas possíveis sobre a leitura semântica. Pela hipótese de Marantz, a 

leitura idiomática da palavra ocorre na primeira junção da raiz com o morfema 

categorizador, onde se dá a negociação do significado arbitrário, conhecido também 

como „arbitrariedade saussuriana‟. Uma vez dada a leitura da enciclopédia ao 

constituinte [raiz + categorizador], os categorizadores seguintes proverão uma leitura 

composicional. Os significados das palavras e as expressões idiomáticas são listados na 

Lista 3, onde está armazenado o pareamento entre o conhecimento de mundo e forma 

linguística. 

 Sobre esse ponto, Borer (2003) tem observações discordantes, pois ela nota que 

há palavras que podem receber leitura idiomatizada em qualquer fase mais tardia da 

derivação sintática. Alguns exemplos que confirmam esta possibilidade são os já vistos 
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acima, altíssimo e meritíssimo. A seguir apresentarei mais alguns exemplos de palavras 

com idiomatizações que incidem depois da primeira camada de categorização:  

[[folhØ]n inha]n  -  calendário 

[[fresc]a ão]n  - ônibus com ar-condicionado  

[[[ira]n a]v do]a  -  bom além da expectativa 

[[[correspondê]v nt]a ia]n – comunicações escritas enviadas por correio 

[[[[esta]v bil]a iza]v dor]n  -  equipamento para proteger aparelhos eletrônicos das 

variações de tensão na rede elétrica.  

[[[galØ]n inh]n ar]v   - trocar frequentemente de parceiro sexual 

 

 A teoria gramatical que nos servirá de base nesta pesquisa é a que considera que 

a sintaxe prossegue até dentro das palavras e que leituras idiomáticas podem incidir em 

qualquer fase da derivação.  
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CAPÍTULO II 

Divergências lexicais entre Português do Brasil e Português Europeu 

 Este capítulo tem como objetivo analisar as divergências lexicais que ocorrem 

entre o português do Brasil (PB) e o português Europeu (PE) numa perspectiva formal. 

Os dados nos mostrarão onde as duas línguas poderem diferir. Por exemplo, elas podem 

diferir na escolha de estruturas sintáticas das palavras, nas leituras das palavras em 

diferentes níveis sintáticos, nas „escolhas‟ diferentes de sufixos em palavras que 

carregam os mesmos significados em PB e PE e outras particularidades.  

   Os dados do PE foram baixados de jornais, revistas e blogs em sites 

portugueses. Nesta pesquisa, estarei comparando os dados encontrados nesses sites com  

dados do PB característicos do Rio de Janeiro. 

Em 2.1. serão mostrados os casos de divergências semânticas em palavras de 

mesma forma e diferentes significados em PE e PB; em 2.2 serão comentados os casos 

de palavras que são empregadas somente em uma das duas línguas.   

 

2.1  Exemplos de divergências lexicais entre PE e PB  

 O critério sintático a ser utilizado para a classificação dos dados lexicais será a 

estrutura sintática proveniente da morfologia das palavras. Veremos palavras do 

Português Europeu que, com a mesma forma, são utilizadas no Brasil com significados 

diferentes. A classificação será feita em termos de seu número de camadas e incidência 

da formação idiomática: (i) palavras de uma camada; (ii) palavras de duas camadas; (iii)  

diferente seleção de sufixo entre PE e PB; (iv) idiomatização a partir da segunda 

camada.          

              

(i) Contraste semântico em palavra de uma camada 

Os exemplos a serem vistos a seguir são casos em que palavras com a mesma 

forma correspondem a diferentes significados em cada uma das duas línguas.  

A apresentação da informação sobre o contraste entre significados será feita da seguinte 

maneira: a forma da palavra, o seu significado em PE, o seu significado em PB. A 

camada sintática em que recai a leitura arbitrária é sempre a mesma, nestes casos: a 

primeira camada de categorização. A representação estrutural dessa informação pode 

ser dada pela notação da estrutura em árvore ou por meio de colchetes rotulados, nos 

quais o rótulo representa a classe da palavra (verbo- v, nome- n, adjetivo- a). 
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Exemplo: talho  

 

              

talho – açougue; corte com lâmina 

bica – cafezinho; torneira 

poste – trave de gol; pilar destinado a sustentar fios telefônicos e elétricos 

cuecas – peça íntima feminina; peça íntima masculina 

pia - privada; lavabo 

miúdos- criança; víscera de animais 

fatos – ternos; eventos 

suéter – camisola; agasalho 

botas – chuteiras; sapato de cano alto 

zorra – pessoa muito vagarosa; confusão, bagunça 

homem bizarro – homem distinto, elegante; homem esquisito 

adeus – pode também significar olá; usado apenas para se despedir 

passeio – calçada dos pedestres; ato de passear ou lugar onde vai para passear 

peão – pedestre; peça de jogo de xadrez ou brinquedo, trabalhador de obra, boiadeiro 

 

A seguir estão alguns exemplos de palavras empregadas somente em PE. O 

ponto de interrogação significa a ausência de uso destas palavras no Brasil. 

 carraspana – gripe; ? 

retrete – privada; ? 

alcatifa – carpete; ? 

berma – acostamento; ? 

peúgas – meias; ? 

pensos – esparadrapos ou ataduras; ? 

ardinas – que vende jornais; ? 
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 (ii) Contraste semântico em palavras com duas ou mais camadas 

Nestes casos, a palavra tem duas ou mais camadas e a diferença semântica entre 

as línguas incide depois da primeira camada de categorização.   

A apresentação da informação sobre o contraste entre significados de palavras 

com duas camadas será feita da seguinte maneira: a forma da palavra, o seu significado 

em PE, o seu significado em PB.  

Em uma das duas línguas, ou em ambas, o significado da palavra não pode ser 

calculado de maneira composicional. A idiomaticidade e sua localização serão descritas 

caso a caso para alguns dos exemplos abaixo. 

 

sebenta – n, apostila; a, sujo de sebo  

viatura – n, qualquer meio de transporte; n, carro policial ou militar  

camisola – n, camisa larga masculina; n, camisa feminina de dormir  

banheiro – n, salva-vidas; n, aposento para tomar banho 

gelado – n, sorvete; a, com temperatura semelhante à do gelo 

jornaleiro – n, que trabalha por jornada; n, profissional que vende o jornal 

canalizador – n, bombeiro hidráulico; a, aquele que atua como um canal 

mulherengo– a, afeminado; a, aquele que sai com muitas mulheres 

investigador – n, aquele que busca vestígios ou faz pesquisas; n, profissional de 

investigação policial  

frigorífico – n, geladeira; n, grande depósito para refrigeração de carnes 

ventoinha – n, qualquer ventilador; n, peça utilizada para esfriar o processador do 

computador ou motor do carro  

pessegão – n, homem muito bonito; n, pêssego grande 

tacão – n, salto de sapato; n, taco grande 

filmes dobrados – n, filmes dublados; ? 

matulão – a, indivíduo truculento; ? 

Exemplo: sebenta  
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                    PE                                                                    PB 

 

O padrão derivacional desse nome sebenta é feito em duas etapas. 

A primeira etapa é a formação de um adjetivo a partir de um nome como em: 

pirraça – pirracento; gosma – gosmento; peçonha – peçonhento; fedor – fedorento; 

fraude – fraudulento; corpo - corpulento; pus – purulento; calor – calorento; sono – 

sonolento; ferrugem – ferrugento; frio – friorento.  

A segunda etapa é a nominalização do adjetivo. O significado do nome de-

adjetival pode ganhar leitura idiomática. O grau de distanciamento semântico entre o 

adjetivo e o nome pode variar muito. Até mesmo pode haver formação de palavra 

semanticamente ambígua, como por exemplo, vidente.  A seguir podemos ver alguns 

exemplos de nomes derivados de adjetivos:  

um negro, um judeu, os ingleses, uma brasileira, um frescão, doces e salgados, as 

cruzadas, o carregador, a transportadora, um vidente, o remetente, o adoçante, um 

beneficiário, os aposentados. Tomemos como primeiro exemplo de formação de palavra 

o nome adoçante.  

             

 O adjetivo adoçante se converte em nome. Hoje em dia a palavra adoçante se 

refere a muitos tipos de produtos usados para substituir o açúcar.  
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 No caso de sebenta o adjetivo derivado de sebo foi nominalizado e fixou-se 

como nome, como acontece muitas vezes: um santo, um sábio, um malvado, um cretino, 

um imbecil, um crente, os protestantes, o falante, o ouvinte, um farsante, o restaurante, 

um pingente. O nome proveniente do adjetivo sebenta idiomatizou-se, e é uma espécie 

de gíria escolar em PE utilizada para fazer referência a apostila, com conotação 

pejorativa.  

 A palavra banheiro ilustra bem a subespecificação semântica do sufixo –eiro. 

Com ele são formadas palavras que denotam: (i) um tipo de trabalho ou atividade: 

açougueiro, padeiro, faxineiro, porteiro, jornaleiro, carteiro, motoqueiro, 

caminhoneiro; (ii) nomes de árvores: coqueiro, abacateiro, mamoeiro, oliveira, 

laranjeira; (iii) nomes de lugares: canteiro, cativeiro, galinheiro; (iv) nomes de coisas 

numerosas: cruzeiro, cancioneiro, agulheiro, chuveiro, aguaceiro, galinheiro. Entre 

outras acepções. 

A palavra jornaleiro, excluindo o sufixo -al resta a raiz √jorn-. A etimologia 

dessa raiz é diurno, o adjetivo derivado do latim dies. A publicação de noticias diárias 

foi chamada de diurnale, que virou jornal. A análise adjetiva da palavra jornal se 

perdeu no português moderno, e hoje em dia nós não reconhecemos a terminação al 

como sufixo. O termo jornaleiro como diarista deve datar de uma época em que os 

usuários da língua ainda viam a noção de dia dentro de jornal (< diurnale).  Nesse 

momento histórico os falantes idiomatizaram a palavra jornaleiro para „diarista‟ 

atribuindo essa leitura à terceira camada da palavra [[[jorn]n al]a eiro]n . Esses falantes, 

evidentemente liam a palavra jornal como a acepção adjetiva atribuída ao nome jorno. 

O vocabulário desses falantes continha os nomes jorno, jornal e jornaleiro.  

 Vale a pena notar que as palavras [[jorn]nal]a e [[[jorn]n al]a eiro]n desses falantes 

recebem leitura idiomática na segunda e terceira camadas da estrutura sintática. 

Semelhantemente, quando a palavra [[seb]n enta]n significa apostila ela recebe leitura 

idiomática na segunda camada. Veremos, ao discutir a teoria, que a idiomatização tardia 

é um tipo de evidência que favorece a teoria de Hagit Borer (2003) em contraposição à 

de Alec Marantz (2001).  

   

(iii) Diferente seleção de sufixos entre PE e PB 

Nesta parte veremos exemplos em que a relação forma-significado é o inverso 

do que foi vistos nas seções (i) e (ii). O Português do Brasil e o Português Europeu 

podem chegar a formar palavras com o mesmo significado a partir da mesma raiz com 
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diferentes morfemas gramaticais. Nos exemplos a seguir, daremos primeiramente o 

significado e em seguida a forma de expressão em PE e PB, nessa ordem. As 

respectivas estruturas serão descritas em colchetes rotulados nas linhas seguintes.  

 

Exemplos:  

SIGNIFICADOS                                   PE                                                          PB 

 acompanhar informações:              monitorizar                                               monitorar  

                                                  [[monitor]n izar]v                                      [[monitor]n ar]v  

 

descer à terra, dito de aviões:               aterrar                                                 aterrissar 

                                                    [[a[terr]n]p ar]v                                    [[a[terr]n]p issar]v    

 

relacionado a imunidade:                  imunitário                                           imunológico     

                                                [[[imun]R[it]ário]a                          [[[imuno]R [lóg]R] ico]a 

 

causador de impacto:                        provocatório                                           provocador   

                             [[[[pro]pref [voca]v]v t] pps ór]a io]a           [[[[pro]pref [voca]v ]v d ]pps or]a 

 

profissional de desenho:                desenhador                                               desenhista  

                                 [[[[desenho]n a]v d]pps or]n                                       [[desenho]n ista]n  

 

aparecer num local determinado:    comparência                                   comparecimento 

                                             [[[[com[pare]v]v nc]a ia]n           [[[[com[pare]v] eci]v mento]n  

 

em que se pode acreditar:                  credível                                                 acreditável  

                                                      [[credí]v vel]a                                        [[acreditá]v vel]a  

  

ferimento na pele causado por calor:       queimadela                                  queimadura  

                                                 [[[queima]v d]pps ela]n                       [[[queima]v d]pps ura]n  

 

motorista de caminhão:                        caminhonista                                  caminhoneiro           

                                                        [[caminhon]n ista]n                          [caminhon]n eiro]n 
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 O que estamos vendo nesses exemplos é que diferentes sufixos concatenados a 

mesma raiz podem conduzir a leituras idênticas. Essa convergência semântica é de se 

esperar a partir da constatação de que pode existir idiomatização em camadas tardias, 

pois assim sendo é possível chegar ao mesmo significado por caminhos morfológicos 

diferentes.  

 A estrutura de provocatório, [[[[pro]pref [voca]v]v t] pps ór]a io]a ,  é encontrada em 

muitos outros adjetivos: giratório, predatório, migratório, divisório, ilusório, 

provisório, satisfatório, compulsório. É encontrada também em muitos nomes com a 

mesma estrutura: dormitório, sanatório, auditório, conservatório, parlatório, falatório, 

dedicatória. Na correspondência interlinguística que estamos estudando, o sufixo ório, 

na verdade, uma associação dos sufixos -or com –io, alterna com o sufixo –or 

[[[fala]vd]pps or]a , matador, ofensor, produtor, predador, divisor, etc. Vemos também 

alternância entre -istan e -eiron, -orn e -istan, -êncian e –menton.  

 Qual é a propriedade da gramática que autoriza a alternância entre sufixos?   

Os sufixos podem alternar porque as leituras semânticas podem ganhar coloridos 

idiomatizados, como retornaremos a ver com mais dados a seguir. A possibilidade de 

idiomatização permite a convergência entre idiomatizações com diferentes sufixos.   

     

(iv) Idiomatização em PE a partir da segunda camada 

A apresentação da informação sobre palavras exclusivas do PE será dada da 

seguinte maneira: a forma da palavra, a sua estrutura sintática com letras em negritos no 

sufixo sobre o qual recai a idiomatização, o seu significado em PE. 

 

carrinha,       [[ √carr + o]n  inha]n   - carro de porte médio para transporte 

paragem,       [[√par + a]v  agem]n- parada de ônibus 

travagem,      [[√trav + a]v  agem]n  - estado de economia  travada 

bloquista,      [[√bloc + o]n  ista]n - quem  faz parte de um bloco político 

camarária,     [[√camar + a]n  ária]a  - relativo a câmara dos deputados 

guedelhudo,  [[[√gued ]R elh]n  udo]a  – cabeludo  

despassarado, [[√des [passaro]n a]v do]a – distraído  

borrachinho,  [[√borrach]n inho]n – mulher muito atraente 
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dentífricio,      [[[√denti]R fric]R io]n – pasta para esfregar os dentes (fricare) 

alcatroado,     [[[√alcatro]n a]v do]a -  asfaltado  

 Em todas essas palavras, neologismos, a idiomaticidade é introduzida somente 

na última camada da formação dessas palavras. Neologismo é: uma idiomatização 

tardia.  

 

2.2  Construções idiomáticas em PE e PB 

  Nesta parte discutiremos as formações idiomáticas que ocorrem nas estruturas 

sintáticas das palavras do português, seja europeu ou brasileiro.  

Em restaurante temos, na estrutura, o verbo restaurar. 

             

                         

O significado da palavra restaurante inclui a noção de “estabelecimento onde 

uma pessoa restaura a si mesma COMENDO no local”. As noções de lugar público 

onde se paga para comer não se ligam de maneira previsível ao verbo restaurar, mas 

entram no nível da formação do nome restaurante para modificar a noção de restaurar.  

 Em embolsar temos a estrutura sintática: 

 

 

 Nessa estrutura, notamos que o significado de embolsar não é meramente “fazer 

ir para dentro do bolso”, que seria o significado composicional formado por regras 

regulares, como vemos em arquivar (por em arquivo), empacotar (por em pacote), 
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engaiolar (por dentro de uma gaiola) e enterrar (por dentro da terra). A particularidade 

que penetrou em embolsar é que “a coisa guardada” é obrigatoriamente “dinheiro 

ilícito” e o lugar onde ele é guardado não é o “bolso”, mas “qualquer modo de guardar 

valor ilícito”. 

 O significado de desembolsar, por sua vez, não contém a leitura de “dinheiro 

ilícito”. Essa palavra não contém a idiomaticidade pejorativa de “embolsado” e  

acrescenta a noção de que o valor da importância a ser paga é excessivo.    

                     

 

 

Com essa análise vê-se que a noção de “pegar dinheiro ilícito” somente emerge na 

configuração #[[em-bolsa-] ar]v#. Na configuração #[des [[em-bolsa-] ar]]v# não há uma 

negação de embolsar no seu significado idiomático, mas apenas uma nova 

idiomaticidade, “gastar uma grande quantia de dinheiro”. Vemos, assim, nesta segunda 

idiomatização - a de grande gasto – que a noção de ilícito do constituinte embolsar não 

emerge.  

 Em paragem temos a estrutura: 

 

              

 Gramaticalmente, essa estrutura seria lida como “evento de parar”.  

No entanto, essa palavra não é usada assim no Brasil, mas em Portugal se usa para fazer 

referência a interrupção, como em “dei uma paragem nos meus estudos” e também para 

denotar “parada de ônibus”. No Brasil, paragem significa lugar pequeno afastado de 

estrada.  
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 Em aliciar temos a estrutura 

 

 

 A palavra aliciar provém do latim allicio que significa „persuadir‟, „atrair‟. Essa 

palavra no PB é atualmente usada em contextos em que recebe uma conotação negativa 

cujo objetivo é ilícito. Isto é, aliciar alguém no Brasil é atrair essa pessoa para fazer algo 

ilícito. No entanto, em PE esta palavra mantém o significado próximo do latim e pode 

ser usada tanto em contexto pejorativo quanto em contextos profissionais e de 

pesquisas.  

 Com os exemplos de restaurar, embolsar, desembolsar, paragem e aliciar 

podemos perceber que acontecem distanciamentos de grande monta entre o significado 

que seria composicionalmente gerado pela pura gramática e aquele que essas palavras 

acabam ganhando: enriquecidos ou empobrecidos em relação à pura leitura 

composicional. O que há de mais próximo a um embasamento teórico útil para este 

estudo é a noção de enciclopédia oferecida por Marantz no arcabouço da Teoria da 

Morfologia Distribuída, considerando que nessa visão a enciclopédia e somente ela é 

permeável a noções, percepções e fatos do mundo externo notados pelos nossos órgãos 

de percepção. Apesar disso, parece que há espaço para contribuirmos com uma noção 

de enciclopédia mais engatada na sintaxe. Nos exemplos dados acima, a partir da 

subparte 2.1 (ii) vemos que leituras idiomáticas podem ser formadas tardiamente a partir 

da segunda camada sintática. Esta observação contradiz a expectativa expressa por Alec 

Marantz (2001) de que a idiomaticidade se limita à primeira camada de formação das 

palavras. Possivelmente a hipótese de Marantz está fortemente motivada pela gramática 

da língua inglesa em um olhar que privilegie as palavras de origem germânica. O fato de 

que o português oferece palavras de muitas camadas mais comumente do que o inglês 

vai dar-nos a chance de contribuir para o avanço da teoria de formação de 

idiomatizações no interior de palavras. A leitura de Hagit Borer (2003) mostra uma 

abertura para o reconhecimento de idiomatizações tardias na formação de palavras. 
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CAPÍTULO III 

Da sintaxe para a literatura: regularidades nas criações lexicais 

 

Escritores profissionais possuem uma consciência desenvolvida sobre a estrutura 

gramatical de sentenças e palavras. Reconhecendo um padrão sintático na formação das 

palavras, é de se esperar que eles tomem a liberdade de formar não somente novas 

sentenças como também novas palavras, criando, assim, um estilo próprio. 

 Neste capitulo analisarei criações lexicais de três escritores que escrevem na 

língua portuguesa: Mia Couto, Ondjaki e Dias Gomes. Mia Couto é de origem 

moçambicana e Ondjaki é de origem angolana. O nosso Dias Gomes era carioca.  Esses 

autores, assim como Guimarães Rosa, empregam em seus textos palavras não 

registradas no dicionário da língua.   

As questões em pauta são as seguintes: (i) de que modo os autores estudados 

criam novas palavras? (ii) Os autores diferem um do outro em suas criações lexicais?  

 A criação neológica faz parte da competência linguística e não é, 

necessariamente, um „dom particular‟ dos escritores, pois a língua é um sistema inato 

gerativo capaz de criar infinidade de sentenças e palavras a partir de um conjunto finito 

de peças de vocabulário. O diferencial entre os falantes e os escritores é o modo e a 

quantidade de aproveitamento que cada um faz desses mecanismos gerativos.  

A criação de palavras é um processo recorrente nas línguas e pode ser utilizado 

com a finalidade de nomear novos objetos, um novo artefato tecnológico, um 

descobrimento científico, uma nova ideologia social, ou simplesmente como forma de 

expressão artística. Diariamente, notamos novos vocábulos oriundos da mídia em geral 

(jornais, novelas, revistas, músicas), no mundo virtual e até mesmo dentro das 

comunidades em conversas informais.   

 

3.1  O que são Neologismos 

 É considerado um neologismo convencionalmente toda palavra que não faz parte 

de um repertório finito socialmente oficializado. Os neologismos surgem para nomear 

uma nova tecnologia (celular, computador, penicilina), por formação onomatopaica 

(zunzunzun, sussurar, tique-taque), a partir de nomes de personagens históricos (diesel, 

Rudolf  Diesel; marxismo, Karl Max;  quixotesco, Dom Quixote;  budismo, Buda; 

gongórico, Luis de Góngora; pasteurizado, Louis Pasteur.). Com o tempo, algumas 

palavras novas são apropriadas por grande número de usuários, são listadas no léxico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
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dicionarizado e os falantes não as distinguem das demais palavras da língua. 

Neologismos criados no âmbito familiar não são incorporados ao uso geral.  

 O surgimento de novas tecnologias e ampla divulgação de textos através de 

internet permitiu o aparecimento de um número cada vez mais amplo de neologismos e 

consequentemente a ampliação do léxico em ambiente específico do mundo virtual.  

 Do ponto de vista gramatical, a formação de palavras pode resultar de vários 

recursos disponíveis: redobro (corre-corre), composição (porta-jóia), amalgama 

(radiofonia, rádio + telefonia), empréstimos linguísticos (insight) ou parte deles (deletar, 

gatonet), derivação (assistencialismo, liberalidade). 

O neologismo por derivação é um mecanismo gramatical que os escritores 

empregam continuamente para expressar-se de forma criativa. A criação de palavras 

novas depende de um mecanismo gerativo da mesma natureza daquele que nos permite 

criar sentenças. Nas escolas primárias do Rio de Janeiro é comum a adivinha sobre qual 

é a maior palavra da língua portuguesa, e a resposta considerada certa é 

„inconstitucionalissimamente‟.  O encanto dessa piada está no tamanho intrigante da 

palavra, e na natureza problemática da resposta, uma vez que somente a partir de uma 

gramática gerativa é possível responder, utilizando regras recursivas.  

                           [in [[[[[constitu]a cion]n al]a  issima]a mente]adv]adv 

 

Os neologismos são provenientes do reconhecimento que os falantes fazem, nas 

palavras costumeiramente usadas, da estrutura sintática de cada uma. Ora, a estrutura 

sintática das palavras complexas é decorrente de regras gerativas. A nova palavra pode 

ser utilizada como um sinônimo de palavra já existente no léxico ou como forma de 

criar uma nova composição de conceitos.  

Nesta dissertação, todas as decisões sobre o status de „neologismo‟ ou „palavra 

em uso‟ foram necessariamente atos de julgamento subjetivo, feitos em comum acordo 

entre a autora e a orientadora. Os julgamentos sobre o status neológico das palavras do 

autor brasileiro têm mais probabilidade de corresponderem aos fatos do que aqueles 

sobre os neologismos de Mia Couto e Ondjaki.  Os dados encontrados em cada um dos 

autores serão analisados e resumidos em um quadro. Cada um desses quadros retrata 

somente o estágio terminal da derivação de cada uma das palavras que foram 

consideradas como inventadas. Quando a invenção não obedece às regularidades 

gramaticais da língua portuguesa, a palavra aparece precedida de um asterisco. As 

palavras sem asterisco estão de acordo com a gramática, e, portanto é possível que não 
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sejam neológicas e sim que estejam, na verdade, em uso, no dialeto que cada autor tem 

em mente. Pode aparecer uma palavra sem asterisco, porém, estranha, nos casos em que 

a última operação de categorização é gramaticalmente válida e a estranheza decorre de 

um desvio na camada mais interna. Por exemplo, o nome desacontecimento no 

quadrado v para n em Mia Couto não está asteriscado porém o verbo desacontecer é 

desviante.  

Não é, por enquanto, a pretensão deste estudo a descrição gramatical precisa de 

todos os julgamentos intuitivos que embasaram as decisões sobre a natureza neológica 

ou não de cada palavra em cada escritor e sobre a gramaticalidade ou não do 

neologismo.  

 

3.2  Análise de neologismos sob a ótica da MD  

 Este capítulo tem como objetivo analisar criações provenientes das obras 

literárias dos escritores africanos Mia Couto e Ondjaki e o brasileiro Dias Gomes.  

 

3.2.1 Criações lexicais de Mia Couto em Fio das Missangas 

 

 Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto, é um escritor 

famoso africano que foi premiado com o prémio Vergílio Ferreira 1999 pelo conjunto 

vasto de sua obra. O escritor moçambicano tem como particularidade a criação de  

palavras na língua portuguesa. Este estudo se propõe a fazer uma análise formal dos 

neologismos criados por ele na obra Fio das Missangas. Este livro contém breves 

histórias onde a linguagem é visivelmente trabalhada como forma de poesias.  

A seguir apresento exemplos de palavras criadas por esse escritor: 

 

a) ladainhar, anedotar e proverbiar 

 

“ela se encostou em meu ombro, parecia adormecida. Não fosse o respingar de sua voz, 

ladainhando. Continuava chorando? Não, rezava.” (p.19)  

“Eles se encontravam  por causa de alegrias.  No  bar  de Matakuane, os homens 

anedotavam fabricando risadas.” (p.109) 

 “E um outro declinava a insistência de mais uma bebida.   

- Não quero que a minha patroa se zangue - justificava. 

- Quem quer bebida, pede medida - proverbiavam todos.” (p.111)  
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Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou as palavras 

ladainhar, anedotar e proverbiar? 

          

As palavras ladainhar, anedotar e proverbiar foram inventadas a partir da análise 

de uma estrutura sintática que aparece em muitas palavras que expressam a ideia de 

criação/ produção, como por exemplo: [vers]n ej]n ar]v, [cacarej]n ar]v, [tambor]n il]n  

ar]v, [[mexeric]n ar]v,       [[[son]R et]n ar]v  lacrimejar, tagarelar, fofocar, latir, uivar, 

urrar, gritar, pular, vadiar, discursar , anunciar, propagandear, roncar, cuspir, 

rabiscar, etc. 

O autor criou os verbos ladainhar, anedotar, proverbiar a partir dos nomes 

ladainha, anedota, provérbio como se vê desenhado na estrutura acima. Note que esses 

verbos também permitem um objeto cognato na posição de objeto direto, como por 

exemplo: ela dançou uma dança esquisita e a senhora ladainhava uma ladainha cristã. 

O primeiro estudo de gramática gerativa que focalizou a interface sintaxe-semântica 

regular dos verbos de criação foi Hale & Keyser (1993).  

 

b) bichanar; alfaiatar 

 

“Contra os direitos humanos, bichanava o político.” (p.20) 

“Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos. E alfaiatava, alfinetava, cegava os nós. Tecia 

e retecia o fio, entrelaçava e reentrelaçava mais e mais teia.” (p.75) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

bichanar? 
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 A estrutura da palavra bichanar (nome → verbo) foi baseada nos modelos de 

corujar, galinhar, balançar, etc. Mais uma vez, nota-se que a relação de significado 

entre o verbo e o nome base é regular, produzindo a leitura semântica de maneira (como 

coruja, como galinha, etc).  

 

alfaiatar 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

alfaiatar?  

 

As palavras modelo de alfaiatar são aquelas que designam uma determinada 

atividade humana típica, tais como as palavras: secretariar, arquitetar, pilotar, 

monitorar, policiar, malandrar, picaretar, etc. 

 

c) lençolar  

 

“...olhei em volta e o verde me enleava, pegajoso. Dormi com o relento, lençolei-me  

com o infinito da estrela.” (p. 122) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

lençolar? 

 

A palavra lençolar foi criada no modelo de palavras como martelar, alfinetar, 

azulejar, carimbar, esmaltar, pincelar. A leitura semântica para esses verbos é de ação 

feita com instrumento: martelar - „agir com martelo‟; alfinetar – „agir com alfinete‟; 

azulejar – „fazer uso de azulejo‟; carimbar –„fazer uso de carimbo‟; esmaltar – „fazer 
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uso de esmalte‟; pincelar – „fazer uso de pincel‟; escovar – fazer uso de escova, 

lençolar – „fazer uso de lençol‟.  

Em muitos casos a leitura do instrumento é metafórica, como em martelar uma 

ideia, alfinetar uma pessoa, ele ficou carimbado pelo trauma sofrido.  

 

d) roargir  

 

“Fui salvo por raspão de milagre. Ou dando nome ao justo: me salvou o leopardo, mais 

seu roargindo.” (p. 119) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

roargir?  

 

O neologismo roagir vem de um paradigma onomatopaico, tais como: tilintar, 

sussurrar, urrar, coaxar, ronronar, zurrar. A leitura semântica para os verbos 

onomatopaicos segue a mesma leitura dos verbos de criação.  

 

e) anedoteiro  

 

“Ocorria, porém, que os antigos anedoteiros passaram a mudar de trato com o mundo.” 

(p.111) 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

anedoteiro?  

 

O sufixo –eiro, como já havia sido observado no capítulo 2, é um item de 

vocabulário muito produtivo na formação de palavras na língua portuguesa. Geralmente, 

este sufixo se une a bases nominais formando nomes. 
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Qual é a relação semântica entre o nome de dentro e o nome de fora? 

 

Estrutura Sintática: 

                              
 

saleiro, açucareiro, bagunceiro, trambiqueiro, encrenqueiro, galinheiro, prisioneiro, 

brasileiro, estrangeiro, cinzeiro, unheiro, solteiro,  mamoeiro, limoeiro, chuveiro....                                                                                   

 

Leituras Semânticas:    

       

(i)  entidadej  que contém entidadei: saleiro, cinzeiro, açucareiro, faqueiro, galinheiro, 

chaveiro, chaleira, cabideiro, torneira   

 

(ii)  entidadej  que está em entidadei: prisioneiro, brasileiro, estrangeiro, unheiro 

 

(iii)  entidadej que produz entidadei: bagunceiro, trambiqueiro, encrenqueiro, arruaceiro,  

mamoeiro, limoeiro, chuveiro... 

 

(iv)  entidadej que lida com entidadei: porteiro, jardineiro, jornaleiro, costureira, 

motoqueiro, bombeiro, faxineiro, enfermeiro, parteira, cabelereiro 

 

(v)  entidadej que conduz entidadei a um estado resultante de uma ação verbal: 

 arrumadeira, lavadeira, passadeira, assadeira, frigideira, britadeira 
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(vi) diversos: travesseiro, sujeira, poeira, nojeira... 

 

 O sufixo –eiro permite relações semânticas muito variadas entre os dois nomes 

que compõem o nome sufixado. Desse modo, não podemos considerar que haja uma 

regra semântica composicional muito restritiva que permita prever o significado do 

nome derivado a partir do significado do nome base. Sendo esse sufixo um morfema de 

distribuição ampla, ele se presta a novas combinações.  

No contexto do discurso de Mia Couto, a palavra anedoteiro será interpretada 

como „entidadej que produz entidadei‟, caso (iii), dentre as diversas possibilidades que 

acabamos de analisar.  

           

f) aromar 

 

“as jovens banharam-se, pentearam-se, aromaram-se. Água, pente, perfume; vingança 

contra tudo que não viveram.“ (p.14) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

aromar? 

 

 A forma verbal aromar-se tem a sua criação baseada em verbos denominais tais 

como pentear-se, escovar-se, perfumar-se, banhar-se, gelar-se, ventilar-se, cujas 

estruturas são 

[[[pente]n ar]v se], [[[escov]n ar]v se], [[[perfurm]n ar]v  se] 

 O objeto direto reflexivo se é inserido num contexto sintático em que o sujeito 

do verbo tem referência idêntica à referência do objeto direto.  

 

g)  todaviar,  subitar, depressar 

 

“- Então, Kapa-Kapa, como é que é? 
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Até o musculoso e calado estivador Silvestre Estalone ajudava a animar o lamentoso: 

- Verticaliza, homem, verticaliza. 

Mas o choroso todaviou-se. E foi crescendo de choraminguado...”(p.110) 

“Cruz em peito, credo na boca! O que seria um tal escarçéu? E eis que um leopardo se 

subitou entre ramos das árvores.”(p.120) 

“E as gentes, em volta, se depressavam para o sucedido. Me juntei às correrias, a 

pergunta zaranzeando; o homem estava caindo?”(p.17) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou as palavras 

todaviar, subitar, depressar? 

 

As formas verbais todaviar, subitar e depressar são neologismos criados a partir 

de um advérbio. O significado desses neologismos é composicional. Essas palavras 

seguem uma restrita lista de verbos originados de advérbios na língua portuguesa: 

adentro – adentrar, afora – aforar, adiante – adiantar, através – atravessar, cujas 

estruturas são: 

[[a [dentro]adv]adv ar]v, [a[fora]adv]adv ar]v, [a[diante]adv]adv] ar]v 

É curioso observar que há idiomaticidade em cada uma dessas palavras: 

adentrar é introduzir-se sem autorização; aforar é transferir o domínio útil de um 

imóvel a outra pessoa, ficando esta obrigada a pagar-lhe anualmente o foro; adiantar é 

pagar antes da data fixada; atravessar é comprar (mercadorias ou gêneros), para 

monopolizar o mercado e obter grandes lucros na venda. O escritor Mia Couto, ao 

inventar os seus verbos de-adverbiais neológicos, deu atenção à pura estrutura sintática 

e não aos aspectos idiomáticos dos modelos (adentrar, aforar, adiantar, atravessar). 

A palavra depressar surge a partir do advérbio depressa, que por sua vez provém 

do composto de + pressan .   
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h) transparentar  

 

“Gilda rimou «vida» com «nudez», Flornela condimentou afrodisiacamente, Evelina 

transparentou o vestido” (p.14) 

 

 Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

transparentar?   

 

 

A forma verbal transparentar foi inspirada por verbos derivados de adjetivos ou 

nomes, tais com: contentar, comercializar, santificar, relativizar,  minimizar, 

maximizar, limpar, melhorar, piorar, prontificar, cuja estruturas são:                                                                                                 

[[content]a ar]v,     [[[[comerci]n al]a izar]v ,   [[santi]a ficar]v,   [[[relat]n iv]a izar]v, etc. 

 Esses verbos derivados de adjetivos expressam a mudança do estado final de 

seus complementos. Ou seja, o verbo transparentar da frase Evelina transparentou o 

vestido expressa a ação de Evelina de fazer mudar o vestido para o estado de 

transparente, estado esse que surge quando alguma coisa transparece. No verbo 

transparecer, reconhecemos o sufixo –ecer de onde provém a separação da raiz par no 

verbo transparentar. 

 

i) estridentear 

 

“- continue a dar ordens. Continue, mais firme! Incitava o político. O porta voz 

obedecia, estridenteando: 

“ - Seu comportamento, caro concidadão, é verdadeiramente antidemocrático.”(p.20) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

estridentear? 
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Esta palavra foi baseada no adjetivo estridente. Exemplos de verbos derivados 

de adjetivos são encontrados em pares como: chato – chatear; barato – baratear; 

galante –galantear; sacana – sacanear; serpente – serpentear; bobo – bobear; vago – 

vaguear; bomba - bombear. Nessas palavras o sufixo –e contribui com a noção de 

aspecto iterativo.  

Do ponto de vista diacrônico, o adjetivo [[estrid] ente]a  provém de um verbo 

stridere. Enquanto este verbo existia, a estrutura do adjetivo era [[estrid]v ente]a . Caído 

o verbo em desuso, a raiz strid do adjetivo estridente, que sobrevive, ganha 

categorização lexical diretamente no adjetivo.  

 

j) desacontecimento  

 

“Os doadores internacionais se espantariam com o desacontecimento.” (p.20) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

desacontecimento? 

 

A palavra desacontecimento é gerada a partir do verbo desacontecer. Veremos 

abaixo uma lista de palavras que serviu de modelo para a criação desse neologismo: 

desconhecimento – conhecer, desconhecer, desconhecimento 

desaparecimento – aparecer, desaparecer, desaparecimento 

desaquecimento – aquecer, desaquecer, desaquecimento 

destravamento - trava, travar, destravar, destravamento 
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desmatamento – mato, desmatar, desmatamento  

despistamento – pista, despistar, despistamento  

desacatamento – acatar, desacatar, desacatamento 

Nota-se que no conjunto de palavras apresentadas acima, o prefixo des- inverte, 

modifica ou nega um „estado‟ interno ao VP.  Segundo a proposta de Medeiros (2010, 

p.96), o prefixo des- faz uma seleção semântica, não categorial, modificando apenas 

verbos cujo significado envolve uma interpretação estativa, como em destravar.  

É inaceitável a junção do prefixo des- com verbos que denotam eventos, 

atividades ou processos que não podem ser negados com a junção desse prefixo, tais 

como: nascer→*desnascer, parir →*desparir, cantar →*descantar, voar → *desvoar, 

pintar →*despintar, rolar → *desrrolar, etc.  

Ao formar a palavra desacontecimento, o autor criou uma relação semântica 

irregular entre o prefixo des- e o verbo acontecer. A explicação dessa irregularidade 

está no tipo semântico do verbo acontecer, pois o significado denotado por esse verbo é 

de eventualidade que não pode ser negada, invertida ou modificada pelo acréscimo do 

prefixo des- que, usualmente, se une a uma base verbal estativa (Medeiros, 2010)   

Mia Couto „infringiu‟ a gramática da língua portuguesa na criação de 

neologismos que contradizem a distribuição do prefixo des- ao formar as palavras 

desacontecimento, desconceber e desbrilhar 

 

k) desabismado  

 

“Que sucedera para se suicidar, desabismado? Que tropeção derrubara a sua vida? 

Podia ser tudo...” (p. 17) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

desabismado? 
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  O adjetivo desabismado significa nesse contexto „saindo para fora do abismo‟. 

O padrão que inspirou essa criação é o das palavras desencaixotado, desenlatado, 

desenterrado. O interessante nessa criação é que enquanto os verbos desencaixotar, 

desenlatar, desenterrar são derivações composicionais a partir de encaixotar, enlatar e 

enterrar, o verbo desabismar requereria uma base abismar para ser derivado dela 

composicionalmente. No entanto, o verbo abismar só existe na forma abismado, com o 

significado idiomático de „ficar chocado‟, „surpreendido‟. Para a leitura corresponder à 

pretendida pelo autor precisamos interpretar a expressão desabismado como se fosse 

derivada da palavra abismado não com a sua leitura idiomática, que nos é familiar, mas 

sim com leitura composicional, que não é usual.   

 

l) destrapezista   

 

“Turistas adquiriam bilhetes, cicerones do fantástico explicavam versões inéditas de 

como Zuzé nascera com penas no sovaco e descendia de uma família de secretos 

voadores. O fulano era o congênito destrapezista.” (p.20) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Mia Couto inventou a palavra 

destrapezista no DP [o congênito destrapezista] ?  

        

Os passos derivacionais da palavra destrapezista seriam os seguintes:  

      [trapézio]n  →[[trapez]n ista]n  →[des[[trapez]n ista]n ]n  

O passo estranho é o da segunda seta, isto é, o acréscimo do prefixo des- ao 

nome trapezista, formando uma derivação nominal „estranha‟ de  destrapezista. 

 O uso mais comum do prefixo des- é com verbos do tipo: desaprovar, 

desenrolar, desfazer, descolorir, etc. Há também adjetivos, poucos, usados com o 

prefixos des- , como desumano, desambicioso, desleal, desnudo. Existe ainda a 

formação nominal em –ista iniciados por des- no dicionário online, tais como: 

desconstrutivista, descritivista, desenvolvimentista, desgovernista, desinflacionista, 
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desumanista. Observa-se, porém, que estes nomes em -ista são nominalizações de 

adjetivos em –ista. No entanto, a palavra trapezista não parece „feliz‟ como adjetivo: 

*?um rapaz trapezista. Sendo que os nomes em –ista são derivados de adjetivos em       

–ista. Desse modo, podemos compreender a estranheza da invenção lexical de Mia 

Couto no sintagma „o congênito destrapezista‟, uma vez que nesse contexto iniciado 

pelo Determinante o, a palavra destrapezista precisa ser nome sem ter passado por 

adjetivo.   

 

A seguir, todos os exemplos mostrados acima aparecem em um quadro que 

facilitará a percepção do leitor sobre a percepção linguística de Mia Couto 

 

Quadro 2: Criações lexicais em Mia Couto 

 

        de                           
 
para  

 
N 

   
V 

 
A 

 
Adv 

 
 

N 
 

*destrapezista 

anedoteiros  

desacontecimento 

 

  

 
 

    V 

ladainhar 

alfaiatar 

anedotar 

proverbiar 

aromar 

bichanar 

lençolar 

roargir 

*desconceber 

*desbrilhar 

*desacontecer 

transparentar 

estridentear 

todaviar-se 

depressar 

subitar 

 
A 

 
 

 desabismado   

 
Adv 

 
 

    

 

Agora vamos interpretar o quadro acima, tentando compreender quais são os 

conhecimentos de gramática que Mia Couto explora nas suas criações neológicas. 

As verbalizações são as derivações mais exploradas por Mia Couto. 

Uma regra gramatical que o escritor „sabe‟ é a seguinte:  
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(i) [ladainha] n + v → [[ladainha]n ar]v → ∕ ladaiñar ∕    

Uma leitura semântica do verbo denominal é „criar a coisa que tem a denominação n’. 

Outra leitura semântica do verbo denominal é „ficar em/com a coisa que tem a 

denominação n‟ (lençolar). 

Uma outra regra gramatical que o escritor „sabe‟ é a seguinte:  

(ii) [transparente]a + v → [[transparente]a ar]v → ∕ transparentar ∕    

A leitura semântica de verbo deadjetival é „fazer algo ficar com a propriedade a‟. 

Uma terceira regra que o escritor criou é a  seguinte: 

(iii) [todaviar]adv + v →[ [todaviar]adv  ar]v → / todaviar / 

A leitura semântica dos advérbios verbalizados é „agir de uma maneira que o advérbio 

caracteriza‟. 

A quarta regra gramatical que o escritor „sabe‟ é  a de formar verbo a partir de verbo 

acrescentando um prefixo ao primeiro verbo: 

(iv) [fazer]v →   [des [fazer]v ]v   

Neste caso o escritor infringe a restrição semântica que delimita a produtividade 

dessa regra, produzindo verbos anômalos como *desconceber, *desbrilhar, 

*desacontecer. 

Outro saber gramatical que o escritor aplica é que a partir de verbos se podem 

produzir nomes e adjetivos, como em acontecimento e abismado. O autor „sabe‟ 

também que se podem formar verbos a partir de verbos pelo acréscimo de prefixo como 

em travar – destravar. Porém nem todo verbo „pega‟ qualquer prefixo, uma restrição 

que o escritor propositadamente desrespeita ao criar os verbos desacontecer e 

desabismar e inventar os seus derivados desacontecimento e desabismado.  

A criação de palavras que desobedecem a alguma regra mostra, justamente, a 

consciência da regra pelo escritor.  

Os dois nomes criados pelo escritor no livro aqui estudado são anedoteiro e 

destrapezista. O modelo que inspirou a criação de anedoteiro é pipoqueiro, bordadeira, 

confeiteiro, baleiro, chuteira. O nome destrapezista é proveniente de uma generalização 

feita a partir de observações como construtivista – desconstrutivista,  respeito – 

desrespeito, embaraçado – desembaraçado, enrolado – desenrolado. O pulo do gato na 

criação da palavra destrapezista é que os adjetivos em des- são antônimos de adjetivos 

sem des-, mas não ocorre um adjetivo trapezista que forneça o ponto de partida para o 

antônimo destrapezista.  
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3.2.2 Criações lexicais de Ondjaki em Há Prendisajens com o Xão 

 

O poeta e escritor africano Ndalu de Alemida, Ondjaki, nascido na cidade de 

Luanda, é membro da União dos Escritores Angolanos. O poeta já recebeu vários 

prêmios em Angola, Portugal, Itália e Brasil com os seus contos, romances, livros 

infantis e juvenis traduzidos para outras línguas. Ondjaki também atuou como co-diretor 

no documentário Oxalá cresçam as Pitangas.  

A obra que irei analisar aqui é um pequeno livro de poesia intitulado por Há 

Prendisajens com o Xão. Neste livro, encontrei um grande número neologismos que irei 

descrever a seguir. Serão agrupados os neologismos cuja estrutura sintática seja 

correspondente. 

 

a) aprendizar, repessoar, bitroncalizar 

 

“ Modos. Maneiras. viveres. Até sangues. Aprendizar não é repessoar-se?” (p.05) 

“Aprendizar não é repessoar-se.” (p. 05) 

“bitroncalizo  galhos para manusear estalidos”(p.15) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

aprendizar? 

 

 A lista de verbos derivados de nomes é muito produtiva na gramática da língua 

portuguesa, o que torna esse tipo de derivação produtiva na competência do escritor. Ele 

criou o verbo aprendizar a partir do modelo de palavras geradas pela verbalização de 

nomes, como se pode ver na lista de pares a seguir: 

 

[piloto] n          [[ pilotar]n ]v             [ juiz]n   → [a [juiz]n ar] v                         

secretária n     -  secretariar v              [raiz] n    -  en raizar v  

 arquiteto n   -   arquitetar v  

 monitor n     -   monitorar v 



40 
 

 policia n       -    policiar v 

malandro n      -   malandrar v  

picareta n      -   picaretar v 

 Os pares de exemplos acima, na maioria dos casos, possuem uma leitura regular 

de „agir/fazer como‟. As palavras ajuizar e enraizar possuem leitura semântica diferente 

daquelas que não contém os prefixos a- e en-. Ajuizar é „fazer juízo ou julgar‟ e 

enraizar é „criar ou produzir raízes‟. O verbo aprendizar significa „agir ou fazer como 

um aprendiz‟.  

  

repessoar 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

repessoar-se? 

 

Existe um padrão sintático que consiste de uma relação formal entre dois verbos:  

[[man]n ejar]v → [re [[man]n ejar]v ]v     florestar –  reflorestar  

      formular   –   reformular                 animar   –   reanimar  

          fazer    –    refazer                         soar       –   ressoar. 

É interessante notar que a correspondência semântica entre esses pares de verbos 

não é regular e o verbo com prefixo não significa repetir a ação expressa pelo verbo sem 

prefixo. Consistentemente com essa vasta possibilidade de idiomatizações, o significado 

do verbo repessoar-se no texto de Ondjaki precisa ser descoberto pelo leitor.  

Esta observação converge com o que está dito sobre o prefixo re- em inglês em 

Marantz (2007). 

 

 bitroncalizar  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

bitroncalizar?  
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A criação do verbo bitroncalizar surge da mesma estrutura sintática das palavras 

[[[industria]n al]a izar]v , [forma]n al]a izar]v , moralizar, comercializar, etc. Quanto ao 

prefixo bi-, é usado nas palavras como bípede, bínóculo, bimestre, biênio, bicampeão, 

bitransitivo, bicicleta, bimotor, etc.   

 

b) agrilar,  apulgar, agalinhar; amosquitadamente 

 

“noites adescaem / estrelas agrilam-se” (p.12) 

“ raposas agalinham-se”  (p.12) 

 “enquerendo saltitar/ apulgo-me.” (p.16) 

“comichão- é um sémen denunciando solidões/ como se amosquitadamente.” (p.25) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

agrilar, agalinhar e apulgar? 

            

As palavras agrilar, agalinhar, apulgar foram modeladas a partir de palavras 

como [a[calm]n]pp ar]v, [em[burr]n ]pp ar]v, [a[barc]n ]ppar]v , a caval ar, ad apt ar, ad entr 

ar, ad umbr ar, .... 

Para essas palavras, estamos propondo que o nome recebe um prefixo e a 

construção resultante, [prefixo + nome], é verbalizada.  
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O interessante da palavra agrilar é que a construção a(d) + nome adquire leituras 

bastante diversas umas das outras. „Agrilar‟ significa „tornar-se semelhante ao grilo‟ ou 

„agir de maneira semelhante ao grilo‟. Porém „acavalar‟ não significa „tornar-se 

semelhante a um cavalo‟, mas „tornar-se semelhante a uma coisa em cima da outra‟; e 

„abarcar‟ significa „tornar-se um container‟, assim como um barco o é. Por outro lado, 

acalmar é ir para o estado de calmo. O ensinamento a extrair destas observações sobre a 

interface sintaxe-semântica é que a estrutura sintática em si é portadora de um 

significado bastante genérico que pode aplicar-se a situações diversas no mundo 

exterior. A particularidade de cada situação pode ser incorporada ao significado 

linguístico porque na interface sintaxe-semântica pode haver idiomatização a cada fase.  

As palavras agalinhar e apulgar seguem a mesma leitura semântica de agrilar.  

 

 amosquitadamente  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

amosquitadamente?  

 

 A palavra amosquitadamente segue a mesma derivação de agrilar, apulgar e 

agalinhar, com o acréscimo das categorias de particípio passado e advérbio. A leitura 

semântica para esta palavra é de „agir da madeira do mosquito‟ 

 

c) apalmilhar, assinonimar, acontinentar, alamejar 

 

“Há só uma distanciaçãozinha/ entre apalmilhar um quintal  

 e  acomodar estrelas num abraço” (p. 21) 

“a folha enquerendo ser lago/ acontinenta o galho” (p.22) 

“uma lua de cera assinonima-se a uma luz que era.” (p. 42)  

“fogo aquece. aderrete. aqueima./ alumeia. alameja. almofadeia.”(p.49)      
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Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

apalmilhar, assinonimar, acontinentar, alamejar? 

 

Para essas palavras, estamos propondo a mesma análise sintática proposta para o 

conjunto (b): o nome recebe um prefixo e a construção resultante, [prefixo + nome], é 

verbalizada. 

 A diferença entre esses dois tipos de verbos é que os verbos denominais em (d) 

denotam animais e  a leitura regular  é  de „ agir como o animal‟ em todos os três 

verbos. Para os verbos denominais criados no exemplo (e) a leitura semântica ganha 

coloridos diferentes. Em apalmilhar, o nome palmilha representa o instrumento que 

fornece a medida para o percurso percorrido pelo sujeito do verbo. Outros verbos 

formados a partir de nomes de instrumentos são martelar, pregar, parafusar, 

cronometrar. No verbo assinonimar (-se) a paráfrase do verbo é „valer como um 

sinônimo‟, ou seja, „igualar-se‟. Nos verbos acontinentar e alamejar, o significado é de 

„tornar-se como um continente‟ e „transformar-se semelhante à lama‟, respectivamente. 

Observa-se que esses verbos denominais admitem leituras que emergem de acordo com 

o tipo semântico da coisa denotada pelo nome.   

 

d) adesculpar, aderreter, aqueimar, alimpar 

 

“a viagem me adesculpem, vou fingir-me para doenças.” (p.44)  

 “fogo aquece. aderrete. aqueima./ alumeia. alameja. almofadeia.” (p.49) 

“ chorar alimpa mundos.” (p. 49) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

adesculpar, aderreter, aqueimar, alimpar? 
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O autor está criando verbos com o prefixo a- a partir de verbos sem este prefixo. 

Que verbos ele tomou por modelos? Existem muitos pares, tais como: bater – abater; 

jurar – abjurar; negar - abnegar; provar – aprovar; ceder - aceder; cariciar – 

acariciar; chegar – achegar; creditar – acreditar; crescer - acrescer. Como mostram 

esses exemplos, a relação semântica entre cada membro e o outro em cada par é muito 

variada, mas parece que o intuito do autor foi o de dar destaque em cada verbo à noção 

de „processo em andamento que culmina com o evento mencionado no verbo‟.  

 

e)  aquestionamento, avomiterações 

 

“reindagações de cheirares:/ em continuado aquestionamento (p.18) 

“mas eu de cortar arvorezinhas tinha arre pios mortíferos – avomiterações.” (p.44) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

aquestionamento e avomiterações?  

  

Os nomes aquestionamento e avomiterações são derivados a partir dos verbos 

questionar e vomitar. Os verbos se unem ao prefixo a- formando outros verbos, 

aquestionar e avomitar. Esses verbos derivados de verbos inspiram se nos modelos 

apresentados em (d), acrescidos de sufixos nominais –mento e –ções. A noção de 
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„processo em andamento que culmina com o evento mencionado no verbo‟ também se 

aplica a esses dois nomes.   

 

f) assilêncios, acontrário, averdade, arretorno 

 

“para paz/ prescrevo assilêncios.” ( p.16)  

“o mosquito voa acontrário.” (p.24) 

"...a coisa se revoltou para averdade.” (p.27) 

“e auto-encontrá-lo cuidadosamente,/ em arretorno de essências.” (p.35) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

assilêncios, acontrário, averdade, arretorno? 

  

 O autor inventou palavras que começam com prefixo a- e significam estados 

abstratos: silêncio, contrário, verdade, retorno. Possivelmente a existência de muitas 

palavras que começam com o prefixo a- contribuiu para a essa invenção lexical, tais 

como em:  

acúmulo, arremesso, abraço, acaso, acesso, acordo, adágio, abastecimento, abafo, 

acidente, acento, acorde, arroubo, abuso, adorno, acerto, afresco, ajuda.  

Nestas palavras a natureza bimorfêmica, em alguns casos, é bastante 

transparente e em outros uma simples busca em dicionário etimológico informa a sua 

existência histórica na língua.  Com base nesse modelo, o autor criou palavras que 

significam direção, acrescentando esse prefixo a- a palavras que significam estados.  

 

g) adestinado, achuviscado, alinguado; endocicada 

 

“Paula Tavares- num acaso adestinado, me passou um Manoel de Barros para eu 

viajar.” (p.7) 
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“banho-me de pingos/ com picos achuviscados” (p.15) 

“ora oiçamos combinações: beijos alinguados” (p.40) 

“...e como o rio a água é endocicada” (p. 46) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

adestinado, achuviscado, alinguado, endocicado? 

             

As palavras adestinado, achuviscado, alinguado, endocicado têm estrutura 

semelhante à de afrontado, acorrentado, ajoelhado, acamado, afilhado, afeminado, 

ajeitado, envelhecido, etc.  

A leitura semântica para estas palavras é de: adestinado significa „a maneira do 

destino‟; achuviscado significa „semelhante a um chuvisco‟; alinguado significa „feito 

com a língua‟;  

 

endocidado 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

endocicada? 

 

 Endocicado surge do modelo das seguintes palavras: embelezado, envelhecido, 

ensurdecido, empobrecido, endoidecido, etc. A leitura de endocicado é de „ir para o 

estado de doce‟.  
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h)  entunar, engolfinhar 

 

 “toupeiras entunam-se” (p.12)  

“ondas engolfinham-se” (p.12) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

entunar, engolfinhar? 

 

A criação dos verbos entunar, engolfinhar  pode ter sido baseada na estrutura 

das seguintes palavras: ensopar, enlatar, encalacrar, embarcar, empacotar, encaixotar, 

encestar, encabeçar, encalhar, encorajar, encurralar, enfrentar, encrustar, enterrar, 

empoeirar, empastar, emburrar, enturmar, encorajar. 

Nos exemplos acima, a leitura mais produtiva para o prefixo em-/en- é de 

localização: embarcar significar „ir para a barca‟, encaixotar  é „por em caixote‟. Na 

palavra  engolfinhar  a leitura desejada pelo escritor teria sido a de „ir para a forma ou 

maneira de agir de um golfinho‟. E enturnar é „ir para dentro de túnel‟. 

 

i) libelulizar, tuberculizar, linguar, gentificar 

 

“ Eu libelulizo-me”   (p.12)  

“ ursos linguam pote” (p.12) 

“ a mandioca tuberculiza o chão.” (p.17) 

“o galho... gentifica a arve.” (p.22) 

“alumeia. alameja. almofadeia.” (p.49)      

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

libelulizar, linguar, tuberculizar, gentificar, almofadear? 
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As palavras libelulizar, linguar, tuberculizar, gentificar e almofadar foram 

originadas a partir do modelo sintático das palavras como [[simbol]n izar]v , [[profet]n 

izar]n , corporizar, cristalizar.  

Note que a palavra libelulizar recebe, pela pura gramática, uma leitura regular de 

mudança de estado: no estado final o DP sujeito adquire propriedades correspondentes à 

do componente sintático nominal no interior do verbo.  

„Eu libelulizo-me‟ significa, regularmente, „eu me torno como libélula‟. 

„Ursos linguam pote‟ significa, regularmente, „ursos tocam com a língua o pote‟.                                    

„A mandioca tuberculiza o chão‟ significa, regularmente,  que „a mandioca causa o 

crescimento de tubérculos no chão‟. 

„O galho ...gentifica a arve‟ significa, regularmente, que „o galho faz com que se torne 

semelhante a gente a árvore‟. 

„almofadeia‟ significa tornar-se como almofada.  

 

j) ensendo fio de cabelo; enchegada a hora 

 

“O galho ensendo fio de cabelo gentifica a arve.” (p. 22) 

“enchegada a hora/ um apetece-se para dizeres assim”  (P. 50) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

ensendo? 
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1
 

Nessa árvore está representada a relação sujeito/predicado entre o galho e 

gentifica a árvore. Dentro do DP sujeito está representada uma outra relação de 

predicação na qual uma retomada de o galho em forma de pronome zero tem como 

predicador o PP „em sendo fio de cabelo‟. Quanto à ocorrência de verbo no gerúndio 

como complemento de preposição em, esta é uma forma utilizada na linguagem jurídica. 

Exemplo: “...por ausência de audiência de conciliação, desnecessária, em sendo possível   

o julgamento antecipado.
1
” 

 

enchegada 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

enchegada? 

 

Do ponto de vista morfofonológico temos palavras semelhantes estruturalmente 

como: encapado, enterrado, empilhado, emprestado, empinado, embaraçado, 

embromado. A estrutura  morfossintática   intralexical     aproveitada  pelo   autor      

foi:[ [em + N]-ar]v] -do] particípio passado.   

Do ponto de vista sintático podemos inserir essas palavras em frases como: 

Encapado o caderno guardei-o na mochila; empilhado os livros a mesa ficou livre; 

enterrado o tesouro os piratas fugiram. Enchegada a hora um apetece-se para dizeres 

                                                             
                     

1
  Este exemplo foi retirado do site: http://.jusbrasil.com.br 
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assim. Que estrutura sintática é essa? Na gramática tradicional essa estrutura é chamada 

de „oração reduzida de particípio passado‟. A estrutura dela é: 

[[V DP]VP]Tpps 

Essa estrutura de particípio passado requer um contexto que contenha uma outra 

oração cujo verbo estará em tempo finito. O particípio passado da oração reduzida 

ganha propriedades de adjetivo, a concordância de gênero e número com o DP.  

  

k) passante, parante 

 

“a hiena passante,/ desconhecendo.  

e, quando parante, irrisonha.” (p. 19) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

passante e parante? 

 

 No estágio atual da língua portuguesa, o particípio presente caiu em desuso total 

como tempo verbal do latim. Restam formas fixas, como nomes ou adjetivos, como por 

exemplo: falante, ouvinte, assistente, protestante, fluente, carente, cadente, pagante, 

doente, dormente, urgente. No poema „Quando fui chão...‟ o poeta ressuscita, nos 

versos acima citados o uso dessa forma verbal nas palavras passante e parante tal como 

poderia ter sido utilizada em tempos passados.  

 

l) juntalizar, infinituar 

 

“Assim descansei-me, juntalizei os necessários troncos, afilhadissimos.” (p. 45) 

“quero só o silêncio de volta: infinituar-me em poros que hajam num chão de ser cera” 

(p.47) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

juntalizar, infinituar? 



51 
 

 

Junto + al + izar  e infinit + u + ar foram forjados por associação ao paradigma 

formador de verbo a partir de nome ou adjetivo ou raiz pura, como em: banalizar, 

moralizar, canalizar, sacralizar, formalizar, especializar, visualizar, espiritualizar.  

Infinituar está como complemento de quero. Esse contexto sintático pode 

autorizar qualquer verbo, inclusive um verbo inventado que expresse o processo de ir 

para o estado de ser infinito.  

 

m) aprendicismo, explicamento, aquestionamento, avomiterações 

 

“Estas palavras são, elas sim, para pessoas que se autorizam constantes aprendicismos”  

“ essa diluição por águas tem explicamentos: é a causa da saudade.” (p.45) 

“reindagações de cheirares:/ em continuado aquestionamento (p.18) 

“mas eu de cortar arvorezinhas tinha arre pios mortíferos – avomiterações.” (p.44) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou as palavras 

aprendicismo, explicamento aquestionamento, avomiterações? 

 

Neste conjunto estão nominalizações de verbos: aprender, explicar, questionar e 

vomitar. Os sufixos nominalizadores utilizados pelo autor são três sufixos formadores 

de nome deverbal:–ismo, -mento, -ção.  

Exemplos de nomes em –ismo que contêm um verbo: trabalhismo, 

protestantismo, construcionismo, ativismo, reacionarismo, sedentarismo.  
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Exemplos de nomes em –mento que contêm um verbo: tratamento, 

desmembramento, casamento, tratamento, condicionamento, aperfeiçoamento. 

Exemplo de nomes em –ção que contêm um verbo: fabricação, comemoração, 

utilização, recuperação, lubrificação.  

 

n) desegoísta  

 

“me disse um dia, abertamente, desegoísta de seu segredo valioso:” (p. 53)  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Ondjaki inventou a palavra 

desegoísta?  

 
O prefixo des- pode ocorrer com adjetivos formados de particípio passado de 

uma subclasse de verbos que denotam estados: desarrumado, descongelado, 

descabelado, desarrumado, desnaturado, desajuizado, desfeito. Porém adjetivos que 

não estão relacionados a verbos não combinam com des-: *desfeliz, *desbonito, 

*desalto, *desrápido, *desvalente, etc.  

 

o)  assoluçado, solucências, assoluçar, assoluçamentos 

 

 

 

assoluçamentos < adormecimentos( das mãos e dos  

 

 

Nesse pequeno texto vemos que Ondjaki tem gosto em explorar ao máximo as 

numerosas possibilidades de combinação entre uma raiz e os vários prefixos e sufixos 

com que ela pode se juntar.  

Observando as criações lexicais de Mia Couto e Ondjaki, percebemos que as 

palavras criadas por eles seguem padrões sintáticos regulares na gramática da língua 

portuguesa. Em alguns casos notamos extensões semânticas na leitura das palavras 

criadas (todaviar, depressar, desacontecimento). 

“É uma vez uma menina de muitíssimos soluços.(...) a menina tinha uma flor: um dia 

tocou uma  flor num momento assoluçado, pelo que a flor ganhou solucências 

também. (...)viver sem assoluçar. Foi assim que o mundo se tornou ele próprio um 

soluço em todo universo. (...) Assim, dividindo essa enorme soluçada, quase ninguém 

sabe que todos vivemos em saltitados assoluçamentos.” (p. 29) 
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A seguir, todos os exemplos mostrados acima aparecem em um quadro que 

facilitará a percepção do leitor sobre a percepção linguística de Ondjaki. 

 

Quadro 3: Criações Lexicais em Ondjaki 

        de                           
 
para  

 
N 

   
V 

 
A 

 
P/ Adv  

 
 

N  
 

 explicamento  

aprendicismos 

aretorno 

assoluçamento 

aquestionamento 

avomiterações 

solucência assilêncios 

averdade 

acontrário 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V  
 
 
 

aprendizar 

linguar 

libelulizar 

tuberculizar 

gentificar 

almofadear  

 

desressequir 

adesculpar 

aderreter 

aqueimar 

 

juntalizar 

infinituar 

alimpar 

bitroncalizar 

repessoar-se 

agrilar-se 

apulgar 

agalinhar 

acontinentar 

assinonimar-se 

apalmilhar 

alamejar 

entunar-se 

engolfinhar 

 
A 

 
 

  

 

parante 

passante 

adestinado 

achuviscado 

alinguado 

assoluçado 

endocicado 

enchegada 

*desegoísta 

 

 

 
P/Adv  

  

(en)sendo 

 

(a)mosquitadamente 

 

 

 

  

Ondjaki aplica as mesmas regras de derivações verbais conforme foram descritas 

no quadro2, em Mia Couto. No entanto, a formação de verbos a partir de advérbios 

apenas Mia Couto faz.  

Nota-se que Ondjaki  explorou as classes n, v e a como pontos de partida e como 

pontos de chegada de palavras. A característica mais pessoal de sua produção de 

palavras está no uso de prefixos. Ele usa os prefixos a- , en- para a formação de muitas 

palavras.  
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3.2.3  Criações lexicais de Dias Gomes em O Bem Amado 

 

Com um propósito diferente daquele dos escritores Mia Couto e Ondjaki, o 

escritor e dramaturgo brasileiro Dias Gomes insere em sua peça teatral O Bem Amado 

criações lexicais que parodiam o vocabulário culto. A peça teatral foi posteriormente 

adaptada pelo próprio autor em 1973 para as telenovelas e ganhou popularidade 

nacional e internacional, sendo transmitida em mais de 30 países. Tanto na peça quanto 

na telenovela, o personagem Odorico possui um vocabulário especialmente criado pelo 

dramaturgo que reflete bem o traço político demagógico desse personagem. A 

exposição de neologismos em sua obra possui um estilo próprio do autor brasileiro que 

tem como objetivo despertar o cômico nas telenovelas.  

O sucesso dos neologismos de Dias Gomes foi recentemente re-incorporado à 

novela Saramandaia, também de sua autoria, que foi ao ar em Junho de 2013 na Rede 

Globo como forma de homenagear o autor. O autor da minissérie é Ricardo Linhares, 

que reproduziu habilmente os neologismos de Dias Gomes.  

O objetivo deste capítulo é fazer uma análise formal das criações lexicais de 

Dias Gomes e Ricardo Linhares e descobrir a razão ou razões da comicidade dos 

neologismos atribuídos ao personagem Odorico Paraguaçu na novela O Bem Amado.  

Os neologismos serão agrupados de acordo com a estrutura sintática, assim 

como foi feito com os demais escritores. As palavras provenientes da novela estão 

marcadas com o sobrescrito
 
x

1
. 

 

a) agoramente, aindamente, mesmamente, deverasmente, bastantemente 

 

“Agoramente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação.” 

(p.17)  

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

agoramente, aindamente, mesmamente, deverasmente, bastantemente? 
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As palavras agoramente, aindamente, mesmamente, deverasmente e 

bastantemente possuem a estrutura de [advérbio + sufixo formador de advérbio]. Note-

se que essa sucessão de categorias [advérbio + mente]adv não é encontrada em nenhuma 

derivação de palavra na morfologia da língua portuguesa. Porém podemos dizer 

[[devagar]adv inho]adv, [[rapid]adv inho]adv, [[logu]adv inho]adv, [[ced]adv íssimo]adv, 

[[tard]adv íssimo]adv. O que distingue as estruturas „advérbio dentro de advérbio‟ 

possíveis das impossíveis? Parece que a proibição semântica do sufixo -mente sobre 

uma palavra que já é advérbio se deve ao fato de que este sufixo nada mais faria do que 

acrescentar a categoria advérbio a um segmento que já é advérbio. Em devagarinho, 

cedíssimo, etc, os sufixos diminutivo e superlativo acrescentam mais do que a simples 

categoria sintática. A criação jocosa dos advérbios „absurdos‟ revela uma enorme 

capacidade de observação minuciosa da estrutura da língua pelo escritor.  

 

b) pacatice, safadagem, agonizantista 

 

“- Também não há necessidade de tanta pacatice.” (p.58) 

 “...ele sabe que eu não misturo politica com safadagem.” (p.80) 

“- Nunca vi tanta vocação pra agonizante. É um agonizantista praticante.” (p. 40) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

pacatice, safadagem?         

 

A palavra  pacatice possui estrutura semelhante à das palavras idiotice, cretinice 

burrice, tolice, chatice, patetice, caduquice que têm como base adjetivos  idiota, 

cretino, burro, tolo, chato, pateta, caduco). Nota-se que a nominalização do adjetivo 

pacato inventado por Dias Gomes segue uma regra de formação de palavras que está 

ativa na gramática do português. O sufixo –ice mantém uma leitura regular 

composicional com o adjetivo da base da palavra: comportamento que demonstra a 

propriedade da entidade que o adjetivo modifica. Então, a palavra pacatice é 
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interpretada como „comportamentos ou atos semelhantes ao de uma pessoa pacata‟. A 

estranheza da palavra não está no nível sintático, mas na relação paradoxal entre „o ser 

pacato‟ e a quantificação dos „atos pacatos‟, pois, sabemos pelo nosso conhecimento de 

mundo, que „a natureza de ser pacato‟ não promove ações.  

A palavra safadagem surge da estrutura sintática das seguintes palavras: 

malandragem, molecagem, pilantragem, viadagem, cafajestagem, gatunagem, 

bobagem. Nota-se que, provavelmente, o escritor Dias Gomes se favoreceu do contexto 

sintático do sufixo –agem nas palavras descritas acima, onde a base adjetiva possui um 

significado depreciativo. Com a substituição do sufixo –eza  da palavra safadeza pelo 

sufixo –agem, a palavra safadagem ganha uma significação depreciativa correspondente 

aos nomes acima citados. O interessante deste neologismo é que o escritor „acertou‟ na 

formação desta palavra, pois o sufixo –eza, contextualmente, se une a base adjetiva que 

não tem conotações pejorativas como em beleza, limpeza, delicadeza, gentileza, 

fortaleza, moleza, tristeza, nudeza.  

Outra observação interessante na palavra safadagem é que o adjetivo safada foi  

idiomatizado. A origem deste adjetivo é um particípio passado do verbo safar que 

significa „extrair‟, „escapar‟, „deteriorar‟.  

 

agonizantista 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

agonizantista? 

           

Nesta árvore temos o nome agonia verbalizado para agonizar, o verbo agonizar 

adjetivado para agonizante e o adjetivo agonizante nominalizado para agonizantista. Do 

ponto de vista da sequência de conversões de categorias, esta palavra segue passos 

previstos nas regras da gramática do português. Por exemplo: 

de nome para verbo, higiene + v            higienizar 

                                              fóssil + v    fossilizar 
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de verbo para adjetivo, moralizar + a            moralizante  

                                           agilizar + a    agilizante  

de adjetivo para nome, obscurante + n    obscurantista 

                                      renascente + n    renascentista 

 

 O que há de admirável na palavra agonizantista é que exatamente como ela não 

encontramos nenhuma, porém cada um de seus passos existe na gramática do português. 

Portanto, Dias Gomes percebeu a parte abstrata da gramática, e priorizou a sintaxe em 

relação à semântica, uma vez que, do ponto de vista semântico, surge uma certa 

contradição na combinação semântica do adjetivo agonizante com o sufixo 

nominalizador –ista, um sufixo que indica uma propriedade estável. Ao combinar o 

adjetivo agonizante com o sufixo -ista, o escritor criou um paradoxo semântico 

perfeitamente de acordo com a sintaxe. 

 

c) defuntice 

 

“- Agora em estado de defuntice compulsória é obrigado a emigrar...”(p.09) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

defuntice?  

      

 Com o sufixo –ice Dias Gomes gera os nomes defuntice e pacatice. Para 

explicar a estranheza dessa palavra, vejamos uma lista de nomes conhecidos que 

terminam em -ice: macaquice, asnice, quixotice. O sufixo -ice é um nominalizador  

portador da noção de „ato típico de pessoa possuidora da capacidade denotada pelo 

nome correspondente‟. A explicação da esquisitice das palavras defuntice e pacatice é 

que o sufixo –ice implica a noção de ato. Esta é a razão pela qual é estranho falar de 

defuntice e pacatice, pois defuntos e pessoas pacatas não praticam atos. 

 

d) mau-caratista, borboletista, jenipapista, demagogista, senvergonhista, gazetista  
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“Jenipapo é bom. Sou um jenipapista juramentado.” (p.19)  

“Quero ver agora o que vão dizer os que me acusavam de oportunista, de demagogista.”     

(p.23) 

“ Que é que eu faço com um mau-caratista como esse.” (p.28) 

 “Ficou envergonhado do papelão que o senvergonhista do primo fez. (p. 47)  

 “ Que foi que aquele borboletista lhe disse?” p. (111) 

 “...uma dor de barriga naquele gazetista.” (p.65) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

mau-caratista, borboletista, jenipapista, demagogista, senvergonhista, gazetista ? 

 

A criação das palavras mau-caratista, demagogista, senvergonhista, 

borboletista, jenipapista e gazetista provém de palavras como colunista, jornalista, 

dentista, desenhista, novelista, futebolista, lojista, paisagista, plantonista que denotam 

atividades ou ocupação especializada.  

O sufixo –eiro também aparece em muitos nomes de profissões como em 

jornaleiro, padeiro, verdureiro, sapateiro, costureiro. Também aparece para denotar 

atividades: aventureiro, camareira, artilheiro, embusteiro, gazeteiro. A troca de 

gazeteiro para gazetista, no contexto de Dias Gomes, enobreceu a atividade do 

gazeteiro. 

Ao unir o sufixo –ista aos nomes borboleta, jenipapo, demagogo, sem-vergonha 

o escritor criou os neologismos borboletista, jenipapista, demagogista, senvergonhista 

que agrega a noção de „atividade ou ocupação especializada‟. O interessante desses 

nomes é a sua conotação pejorativa e irônica.  
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e) namorismo, sem-vergonhismo, pecadismo 
1
, calunismo; pacatismo  

 

“Prometi acabar com o namorismo e o sem-vergonhismo atrás do forte e acabei.”     

  (p. 12) 

“o mal dessa terra é que todo mundo é bom, pacato. Esse pacatismo é a nossa desgraça” 

(p.52) 

“isso é uma gazeta que se lava e enxagua no calunismo.” (p.111) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

namorismo, sem-vergonhismo, calunismo; pecadismo
1 
, pacatismo?      

                

Os nomes criados acima têm como modelo as palavras:  stalinismo satanismo, 

budismo, lulismo, bruxismo, puritanismo, catolicismo, classicismo, capitalismo, 

jornalismo, corporativismo, ativismo, construcionismo.  

Os contextos sintáticos aos quais o sufixo -ismo é juntado estão todos 

exemplificados acima e são os seguintes: nome (Stalin, bruxa); -ano (puritano); -al 

(capital); -iv (ativo); -ion/ão (construção). Observa-se que o autor infringiu a 

subcategorização morfológica dos nomes que são combinados com o sufixo –ismo  ao 

criar a palavra  [[[peca]v  d]ppas ismo]n,  uma vez que não há nenhum nome terminado em 

-adismo.  

 É importante notar que a maioria das palavras formadas com o sufixo -ismo 

representam vertentes de pensamentos que dão base a comunidades que compartilham 

ideologias. Ao criar os nomes namorismo, sem-vergonhismo, calunismo, pecadismo e 

pacatismo o escritor adiciona uma ironia nas palavras. 

 

f) desaforenta
1
; patifento  

“ Esse patifento desse Neco Pedreira me chama de demagogo esbanjador dos dinheiros 

públicos.” (p.28)  
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 Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

desaforenta
1
?  

           

 O sufixo -enta (o) normalmente se junta a uma base nominal, como na palavra 

meleca para formar o adjetivo melequenta. O interessante desse sufixo é que ele 

geralmente ocorre em contexto sintático no qual a propriedade semântica da palavra à 

qual se liga é pejorativa e/ ou desagradável. Por exemplo, os nomes fedor, nojo, meleca, 

pus, sangue, catarro, piolho são denotadores de coisas desagradáveis e dão lugar a 

adjetivos depreciativos. O autor aproveitou as propriedades semânticas desse contexto 

[[[Raiz]n] ento]a para criar o adjetivo neológico desaforenta que reforça o significado 

depreciativo  do nome desaforo. E o personagem que usa esses neologismos passa, 

então, a ser percebido como um falante agressivo.  

 

patifento  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

patifento? 

 
O adjetivo patifento é originado do adjetivo patífe. Existem adjetivos derivados 

de adjetivos? menino chatinho, céu cinzentíssimo, bolo grandão, roupa feiosa, vilarejo 

paupérrimo, escritor celebérrimo. Dias Gomes inventou um adjetivo empregando uma 

estrutura sintática que existe na língua e inovou apenas ao usar após o adjetivo patífe o 

sufixo adjetivador –ento, que normalmente forma adjetivo a partir de nome (nojento, 

poeirento, sangrento).   

  

g) ingratitude; deceptude 
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“Não obstantemente isso vá ser uma deceptude pra alguns...” (p.55) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

ingratitude
1
 e deceptude? 

     

A palavra ingratitude participa do paradigma de nomes derivados de adjetivos 

através do sufixo nominalizador –itude, como por exemplo, plenitude, beatitude 

negritude, platitude, decrepitude e longitude.  Existe outro nome mais utilizado, 

derivado do adjetivo grato, ingratidão, que por sua vez, possui um conjunto grande de 

palavras derivadas do mesmo modo: retidão, aptidão, mansidão, vastidão, escravidão, 

servidão. O que fez Dias Gomes foi substituir o sufixo –idão por –itude para 

nominalizar o adjetivo ingrato de forma que causasse uma maior impressão de cultura 

no falante.  

Vale a pena observar que os dois sufixos –idão e -itude são provenientes de uma 

nominalização de particípio passado, o que ainda é visível em finitude e servidão, 

respectivamente analisados como: [[[[fin]R i] v t] ppas ude]n, um nome que em latim era 

derivado do verbo finire;  e  [[[[serv]R i]v d]ppas ão]n, um nome que em latim era derivado 

do verbo servire.  

Estes dados estão ilustrando um mecanismo interessante de mudança diacrônica: 

o t/d de particípio passado perdem essa categorização no contexto diante de -ude/-ão. 

Os sufixos reanalisados são -tude e –tão e passam a ser lidos como morfemas 

formadores de nome, expandindo seu uso a contextos de adjetivos que não davam 

origem a verbos, como podemos constatar observando que nunca existiram os verbos 

*platir, *longir, *plenir, *negrir *retir, *lassir, *escurir, *vastir, *escravir que pudessem 

estar na base dos nomes platitude, longitude, plenitude, negritude, e assim por diante. 

      

h) defuntar; desengordar, desmudar 
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“Quem é que pode viver em paz mormentemente sabendo que, depois de morto, 

defunto, vai ter que defuntar três léguas pra ser enterrado”. (p.11) 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

defuntar?  

 

 Ao modelo de frase „o defunto vai ter que defuntar‟ correspondem frases como: 

„o fotógrafo vai ter que fotografar‟, „o cantor vai ter que cantar‟, „o viajante vai ter que 

viajar‟, ou seja, o sujeito da frase é lido necessariamente como agente do verbo no 

infinitivo. O pulo do gato está justamente que a agentividade de um defunto é 

impossível no mundo real. Desse modo, a sintaxe impõe para a semântica uma leitura 

que o nosso conhecimento de mundo não consegue satisfazer. 

      

desengordar
1 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

desengordar? 

       

Ao colocar o adjetivo gordo na posição dos adjetivos, Dias Gomes está usando 

uma estrutura que existe nos verbos desencrespar, desendurecer, desadoçar, 

desencarecer, desalourar, desenvelher. Observando a legitimidade sintática dessas 

palavras, concluímos que a comicidade do verbo „desengordar‟ é puramente semântica, 

porque o processo de perder peso é costumeiramente denominado „emagrecer‟.   

 

desmudar
1  
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  Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

desmudar?  

         

O prefixo des- se aplica a verbos que expressam estados, como por exemplo: 

orientar, arrumar, colar, trançar, colorir, convidar, congelar. A adição do prefixo cria 

um estado que é o oposto do estado inicial: desorientar, desarrumar, descolar, 

destrançar, descolorir, descongelar. A palavra desmudar inventada por Dias Gomes 

infringe a propriedade semântica de expressar estados que licencia a combinação com o 

sufixo des-, uma vez que mudar alguma coisa é dar inicio a um processo, mas não é 

criar um estado reversível.  

 

i) desrespeitamento
1
; desmiolamento; benzemento; mexericância

1
; jenipapação 

 

“O que ele fez já é uma prova de desmiolamento. (p. 111)  

“É uma obra cristã, e que, entrementemente, vai render dividendos para a paróquia. 

Benzemento de corpo, encomendação de alma...” (p.20) 

“Podem... vamos comemorar a posse com uma jenipapação. (p.19)  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

desrespeitamento
1
?  

    

A palavra desrespeitamento é a nominalização do verbo desrespeitar. O 

paradigma sintático vem de palavras como avivamento, envolvimento, desenvolvimento, 

reconhecimento. Esse verbo desrespeitar, por sua vez, é derivado do nome desrespeito 

que, por sua vez, é formado por [des + [respeito]n ]n. A palavra desrespeitamento é 
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semanticamente desnecessária, pois teria o mesmo significado do seu ponto de partida, 

o nome abstrato desrespeito.   

O talento linguístico de Dias Gomes foi descobrir a natureza semanticamente 

supérflua e fazer uso deste paradigma derivacional: nome abstrato → verbo→ nome 

derivado em -mento. A má formação semântica dessa derivação é que os nomes 

derivados seriam semanticamente sinônimos da palavra inicial:  

desperdício, desperdiçar *desperdiciamento; 

descuido, descuidar, *descuidamento; 

despeito, *despeitar,*despeitamento,  

desconto, descontar, *descontamento,  

desmando, desmandar,*desmandamento,  

destroço, *destroçar, *destroçamento 

 

desmiolamento  

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

desmiolamento? 

 

 O nome desmiolamento originou-se da mesma estrutura sintática de palavras 

como: deslizamento, desentendimento, descarregamento, desapontamento, 

desvairamento, desfloramento, desregramento, deslocamento, deslumbramento, 

descolamento. Pelo conjunto de palavras apresentados acima, o nome desmiolamento 

poderia estar dicionarizado. 

 

benzemento; jenipapação 

   

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou as palavras 

benzemento e jenipapação? 
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Benzemento surge do conjunto de palavras tais como: pronunciamento, 

procedimento, sepultamento, afogamento, assentamento, alojamento, derramamento, 

batimento, levantamento, rolamento, ressecamento, congelamento, etc. Observando o 

conjunto de palavras acima, podemos perceber que o sufixo –mento pode se unir a 

verbos que denotam  evento, movimento, um estado, além de unir-se a outros tipos 

verbais que foram expostos nos exemplos anteriores com  –mento.   

 As inúmeras possibilidades de derivar nomes em –mento de bases verbais nos 

mostram que a subespecificação do sufixo -mento autoriza a  criação da palavra 

benzemento.  

Existe uma longa lista de nomes derivados em –ção de origem verbal, por 

exemplo: acusar - acusação, alegar - alegação, chatear - chateação, abanar - 

abanação, compreender - compreensão, congregar - congregação, destruir - 

destruição, etc. Este sufixo é quase que esvaziado semanticamente e sua função na 

sintaxe é derivar nomes. No entanto, a palavra jenipapação é incoerente na relação 

semântica do nome jenipapo e sua derivação verbal jenipapar. Qual seria a significação 

do verbo jenipapar?  Não é produzir jenipapo, não é ser ou agir como jenipapo, não é se 

tornar-se jenipapo. Pelo contexto sintático, jenipapar seria „ação de comer jenipapo‟(?), 

e jenipapação é um evento daqueles que comem jenipapo.  

 

mexericância
1 

 

Qual foi a estrutura sintática a partir da qual Dias Gomes inventou a palavra 

mexericância
1
? 

                 



66 
 

 A formação de palavras em –ância é muito restrita e idiossincrásica. Ao criar o 

nome mexericância a partir do verbo mexericar, o autor fez uma criação que não se 

justifica a partir de um paradigma regular, como podemos ver em: *fofocância, 

*conversância, *contância, *falância, *comência, *fechância, *lutância, etc.  

Na presente etapa desta pesquisa, ainda não conseguimos descobrir qual o traço 

responsável pela pequena classe de verbos que autorizam o adjetivo deverbal em -ante e 

o nome em -ância dele derivado: tolerar - tolerante – tolerância; distar - distante – 

distância; vacar - vacante – vacância; valer - valente – valência; poder - potente – 

potência; implicar - implicante - implicância, relevar -  relevante -relevância, saber - 

sapiente - sapiência. Podemos ter certeza que o autor tinha plena consciência de que a 

estrutura existe, porém a grande maioria dos verbos da língua portuguesa não licencia 

derivados da classe dos adjetivos e nomes com a forma [v–ante]a  → [[v–ante]a –ia]n, 

tais como *mexericante, *mexericância. 

 

A seguir, todos os exemplos mostrados acima aparecem em um quadro que 

facilitará a percepção do leitor sobre a percepção linguística de Dias Gomes 
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Criação de palavras em Dias Gomes 

 

        de                           
 
para  

 
N 

   
V 

 
A 

 
Adv 

 
 

N 
 

ingratitude 

defuntice  

namorismo  

sem-vergonhismo 

pecadismo 

calunismo 

mau-caratista 

gazetista 

senvergonista 

borboletista 

jenipapista 

demagogista  

 

jenipapação  

benzemento  

deceptude 

desmiolamento 

mexericância 

pacatismo 

pacatice 

safadagem  

ingratitude 

agonizantista 

mexericância  

 

 

 

 

 

 
V 

 
 

defuntar 

 

desengordar 

desmudar 

  

 
 

A 

desaforenta  patifento 

marronzista 

despenitentes 

 

 
 
 

Adv 
 
 

   

 

mormentemente 

agoramente 

pratrasmente 

entrementemente 

somentemente 

deverasmente 

de-repentemente 

 

 

 Em oposição a Mia Couto e Ondjaki, Dias Gomes explora a formação de nomes 

mais do que a formação de verbos. Nessa criação de nomes, ele consegue caricaturar  a 

ignorância do personagem Odorico Paraguaçu, um ignorante que quer fazer-se passar 

por um orador culto e eloquente. Muitas das suas criações lexicais são simplesmente 

trocas de sufixos como por exemplo, sem-vergonhismo em vez de sem-vergonhice; 

demagogista em vez de demagogo, desrespeitamento em vez de desrespeito, ingratitude 

em vez de ingratidão, safadagem em vez de safadeza, gazetista em vez de gazeteiro, 

agonizantista em vez de agonizante. Outro procedimento caricatural é o de juntar os 

sufixos -ismo e -ista a palavras banais como borboleta – borboletista, jenipapo – 
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jenipapista, namoro – namorismo, marrom – marronzista. Os numerosos advérbios 

anômalos – de advérbio para advérbio - criados por Dias Gomes também se explicam 

pelo seu desejo de caricaturar um político embromador: agoramente, deverasmente, 

derrepentemente, somentemente. 
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CAPÍTULO IV 

 

Significados Composicionais e Significados Arbitrários a Partir de Nomes Próprios 

 

 Neste capítulo, estudarei palavras originadas de nomes próprios na língua 

portuguesa. O caso dos nomes próprios é especialmente interessante porque a 

referencialidade do nome próprio é a sua propriedade semântica inerente.  Não obstante, 

nas palavras derivadas de nomes próprios, é fácil de ver que elas adquirem leitura 

idiomática a partir da segunda camada categorizadora. Nesse ponto da derivação 

sintática, o conhecimento da referência do nome próprio pode até estar presente na 

cultura dos falantes, mas não é necessário para o conhecimento do significado dos 

nomes ou dos adjetivos derivados. 

 O conjunto de exemplos que vamos dar a seguir apresenta uma heterogeneidade 

quanto ao conhecimento dos falantes sobre a identidade da pessoa cujo nome está na 

base do nominal derivado. Grosso modo, os exemplos de (i) a (v) são casos em que 

acreditamos haver, para a maior parte dos falantes, ausência de conhecimento da 

referência do nome próprio no interior dos adjetivos e nomes derivados. Nos exemplos 

de (vi) a (xii) provavelmente a maior parte dos falantes sabe a quem se refere o nome no 

interior da palavra. Assim sendo, os exemplos de (i) até (v) são palavras que ganharam 

idiomatização total, ou seja, os falantes de português, de um modo geral, conhecem o 

significado da palavra, porém não necessitam possuir o conhecimento de mundo que lhe 

deu origem. De (vi) até (xii) temos exemplos em que falantes escolarizados 

provavelmente conhecem o significado da palavra derivada e também possuem  

informação sobre a pessoa cujo nome está na raiz da palavra. Nesse segundo grupo, 

portanto, a palavra derivada tem significado composicional em relação à referência do 

nome próprio. Evidentemente, os falantes podem diferir entre si no conhecimento da 

referência do nome no interior dessas palavras e portanto, na composicionalidade ou 

idiomaticidade da leitura do nome derivado. 

 

(i) [[nicot]n ina]n  

Conhecimento linguístico: nicotina – nome da substância contida em cigarros.  

Conhecimento de mundo: A palavra provém do nome Jean Nicot, um 

embaixador que introduziu o tabaco na corte francesa em 1560. 

 

(ii) [[guilhot]n ina]n 
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Conhecimento linguístico: guilhotina – artefato destinado a cortar cabeças. 

Conhecimento de mundo: Foi o médico francês Joseph-Ignace Guillotin (1738-

1814), originou-se guilhotina, que consiste num instrumento que serve para decapitar os 

condenados à morte, e o qual foi amplamente utilizado durante a Revolução Francesa. 

 

(iii) [[pasteur]n izar]v 

Conhecimento linguístico: pasteurizar – Esterilizar leite para matar os germes. 

Conhecimento de mundo: Louis Pasteur (1822-1895), descobriu nos meados do 

século XIX que o aquecimento de certos alimentos e bebidas acima de 60º C, por alguns 

minutos, evitava a sua deterioração, reduzindo de maneira sensível o número de 

microorganismos presentes na sua composição. 

 

(iv) [[balzaqu]n iana]a 

Conhecimento linguístico: mulheres de mais de 30 anos. 

Conhecimento de mundo: a palavra vem do livro A Mulher de Trinta Anos 

(1831-32) do francês Honoré de Balzac e se refere às mulheres na casa dos 30. 

 

(v) [[sad]n ismo]n 

Conhecimento linguístico: o prazer em causar sofrimento a outra pessoa. 

Conhecimento de mundo: sadismo -  é a perversão sexual daquele que tem 

prazer em produzir sofrimento em outrem. O Marquês de Sade foi autor de inúmeros 

romances, nos quais são narrados atos de libertinagem seguidos de crueldades. 

 

(vi) [[alexandr]n ino]a   

Conhecimento linguístico: alexandrino, a - verso de doze sílabas 

Conhecimento de mundo: Poesia alexandrina, poesia grega, erudita e refinada, 

que floresceu em Alexandria, nos séc. III e II a.C. 

Alexandria - Nos tempos antigos, Alexandria foi uma das cidades mais importantes do 

mundo. Foi fundada em torno de um pequeno "vilarejo" em 331 a.C. por Alexandre, o 

Grande. 

Alexandre, o Grande -  foi um príncipe e rei da Macedônia, foi o mais célebre 

conquistador do mundo antigo. 

 

(vii) [[ marx]n  ismo]n    
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Conhecimento linguístico: marxismo, n - filosofia política cujo autor tem o 

nome de Marx.  

Conhecimento de mundo: marxismo compreende o homem como um ser social 

histórico e que desenvolve a produtividade do trabalho e possibilita o progresso de sua 

emancipação. A luta comunista se resume à emancipação do proletariado por meio da 

liberação da classe operária, transformando a base produtiva no sentido da socialização 

dos meios de produção, para a realização do trabalho livremente associado - o 

comunismo - abolindo as classes sociais existentes e orientando a produção - sob 

controle social dos próprios produtores - de acordo com os interesses humanos-naturais. 

 

 (viii) [[darwin]n ismo]n  

Conhecimento linguístico: darwinismo, n - ideias de Charles Darwin sobre a 

evolução das espécies. 

Conhecimento de mundo:  A característica que mais distingue o darwinismo de 

todas as outras teorias é que a evolução é vista como uma função da mudança da 

população e não da mudança do indivíduo. No final do século XIX passou a significar o 

conceito de que a seleção natural era o único mecanismo de evolução, em contraste com 

o Lamarckismo e o Criacionismo. 

 

(ix) [[vitoria]n ano]a 

Conhecimento linguístico: comportamento inspirado em critérios morais muito 

rígidos. 

Conhecimento de mundo: relativo ao período do reinado da rainha Vitória; que 

demonstra a respeitabilidade, puritanismo e intolerância atribuídos à classe média da 

Inglaterra vitoriana.  

 

(x) [[dant]n esco]a 

Conhecimento linguístico: imagem assombrosa, espantosa.  

Conhecimento de mundo: relativo ao poeta italiano Dante Alighieri (autor de A 

Divina Comédia) e sua obra, principalmente O Inferno. 2. Profundamente desagradável 

ou repulsivo, de horror grandioso ("espetáculo dantesco"). 

 

(xi) [[quixot]n esco]a 
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Conhecimento linguístico: ato heroico descabido semelhante aos praticados por 

Dom Quixote.  

Conhecimento de mundo: Dom Quixote é um personagem de Miguel de 

Cervantes, no livro „Dom Quixote de La Mancha‟, que sai, delirante, pelo mundo 

montado num cavalo magro acompanhado de um servo fiel em busca de injuntiças que 

ele pretende combater.    

 

(xii) [[maquiavél]n ico]a  

Conhecimento linguístico: que tem perfídia, ardil, má fé.  

Conhecimento de mundo: Niccolò Machiavelli (1469-1527) estadista e político 

florentino, autor de “O Príncipe”, obra que ensina os príncipes a conquistarem o poder. 

 Os exemplos descritos acima são de palavras constituídas pelas estruturas 

mostradas nas árvores dadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Formações denominais 

                         n 
 
             n 
 
    R                n            n 
 
guilhot         Ø            ina 
 
nicot             Ø           ina 
 
marx            Ø            ismo  
 
sad               Ø           ismo  
 
darwin         Ø          ismo             
 
 
 
 

                         a 
 
            n 
 
     R              n               a 
 
vitor             ia             ano 
 
dante           Ø             esco 
 
quixot          Ø             esco 
 
maquiavel   Ø             ico 
 
balzac           i              ana 
 
alexandr     Ø              ino       

                       v 
 
             n 
 
   R                n              v 
 
pasteur       Ø            izar 

 

  O estudo de palavras derivadas de nomes próprios é esclarecedor no que diz 

respeito ao relacionamento entre estrutura sintática e leituras semânticas no interior de 

palavras complexas. Com os doze exemplos cujas estruturas sintáticas estamos vendo 

acima, fica bem clara a dissociação que existe entre o conhecimento de língua e o 

conhecimento de mundo: uma pessoa pode compreender perfeitamente do ponto de 
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vista linguístico as doze palavras acima analisadas mesmo se não possuir informação 

enciclopédica alguma sobre a pessoa cujo nome serve de base para os nomes, adjetivos 

e verbos descritos nas árvores acima. A conclusão a que esses dados conduzem é que a 

leitura enciclopédica pode cair em camada sintática tardia. Com esta constatação, fica 

favorecida a proposta da teoria Exo-esqueletal de Hagit Borer (2003), pois esta 

considera a possibilidade de leitura enciclopédica em qualquer uma das camadas da 

estrutura sintática de uma palavra complexa, e fica desfavorecida a teoria da Morfologia 

Distribuída de Alec Marantz (2001), porque sua previsão de leitura enciclopédica 

somente na primeira camada de categorização de palavras complexas está sendo 

empiricamente contradita pelos dados que acabamos de ver.  
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CAPÍTULO V 

Considerações Finais 

 No capítulo 2, examinando diferenças de uso de palavras entre o português de 

Portugal e o português do Brasil, descobrimos que palavras fonologicamente idênticas 

na forma podem ter significados diferentes em cada país. A arbitrariedade do 

significado se encontra muitas vezes na primeira camada de categorização, mas também 

se encontra em camadas tardias. Essa distribuição da arbitrariedade condiz com a teoria 

de Hagit Borer mais do que com a de Alec Marantz.  

 O estudo de neologismo dos escritores Mia Couto, Ondjaki e Dias Gomes, no 

capítulo 3, mostrou que as criações lexicais feitas pelos escritores foram geradas a partir 

de estruturas sintáticas existentes na língua portuguesa. Os escritores produzem palavras 

novas cuja leitura pode ser compreendida pelos leitores. A possibilidade de 

compreensão provém do fato de que as palavras novas têm leitura composicional em 

relação à primeira camada de leitura arbitrária.  Os neologismos são provas empíricas de 

que as palavras possuem estruturas sintáticas dentro delas. Por conseguinte, esses dados 

favorecem a teoria da Morfologia Distribuída. Observando textos de Ondjaki, Mia 

Couto e Dias Gomes pode-se constatar que os três escritores captaram em grandes 

linhas o funcionamento da sintaxe no interior das palavras: de nomes formam-se nomes, 

verbos e adjetivos; de verbos formam-se nomes, verbos e adjetivos; de adjetivos 

formam-se nomes, verbos e adjetivos.  Notamos que cada um deles explora 

preferencialmente determinadas estruturas sintáticas nas suas criações e pratica suas 

próprias infrações propositais, que representamos usando o asterisco.  As palavras 

criadas nas obras de Mia Couto, Ondjaki e Dias Gomes revelam a capacidade desses 

autores de manusear os processos gramaticais da língua portuguesa. É interessante notar 

que as criações feitas por cada um não se sobrepõem totalmente: os processos de nome 

para verbo e nome para adjetivo são usados pelos três, mas a formação advérbio para 

verbo apenas Mia Couto faz. Ondjaki, por sua vez, explora a formação de verbos a 

partir de prefixos mais nome. O autor brasileiro Dias Gomes é mais infrator do que Mia 

Couto e Ondjaki. No capítulo 4 estudam-se palavras derivadas de nomes próprios. O 

ponto interessante do resultado do estudo foi a constatação de que a informação sobre a 

pessoa cujo nome está na raiz das palavras derivadas não é necessária para que o falante 

possa usar adequadamente, do ponto de vista linguístico, a palavra derivada do nome 

próprio. Esse achado é importante para que fique radicalmente esclarecida a diferença 

entre conhecimento de mundo e conhecimento de língua. 
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